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Inleiding 

Sinds 2014 is het M-decreet een veelbesproken onderwerp binnen de maatschappij. De Vlaamse 

regering tracht het mogelijk te maken om steeds meer kinderen met een extra ondersteuningsnood 

naar het regulier onderwijs te laten overvloeien. Dit onderzoek wil alvast nagaan of er een aantal 

praktische handvaten bestaan om de toepassing van het M-decreet in de praktijk te faciliteren.  

 

De centrale thema’s die dit onderzoek vorm hebben gegeven zijn de concepten ‘rhizoom’, ‘becoming’, 

‘encounter’ en ‘desire’, beschreven door de filosofen Deleuze en Guattari. Die filosofen gaan, kort 

samengevat, uit van een open en affectieve wisselwerking tussen leraar en leerling. In confrontatie 

met elkaar wordt de kennis en (levens-) ervaring van zowel de leraar als de student rijker en meer 

omvattend. Leraren worden bijgevolg voor een groot deel ‘als leerkracht’ gevormd door contacten 

met leerlingen. Engelse concepten, zoals bovenstaande, worden niet in het Nederlands vertaald 

zodat de allesomvattende betekenis dat achter het woord schuilt niet verloren gaat. 

 

Dit onderzoek bevat vier onderdelen: een literatuurstudie, de methodologie waarvoor werd 

geopteerd, de resultaten van het kwalitatief onderzoek en een kritische discussie en conclusie.  

 

In de eerste paragraaf wordt de literatuur omtrent leraren in het onderwijs besproken. Die 

literatuurstudie bestaat voornamelijk uit de omschrijving van een aantal theoretische concepten en 

een verdere theoretische omkadering van bestaande literatuur omtrent relaties tussen leraren en 

leerlingen (met een extra ondersteuningsnood).   

 

In de tweede paragraaf, die de methodologie van dit onderzoek omvat, wordt het verloop van dit 

onderzoek uiteengezet. Onder andere de onderzoeksvragen die werden opgesteld en de 

participanten die deelnamen komen aan bod. In dit onderzoek werd bijvoorbeeld met veertien 

leraren/docenten samengewerkt, die allen enige ervaring hebben in het werken met kinderen en 

jongeren met een extra ondersteuningsnood. De resultaten van het kwalitatief onderzoek, terug te 

vinden in de volgende paragraaf, zijn op hun beurt een weerspiegeling van de belangrijkste 

bevindingen die in de thematische analyse naar voren komen.   

 

En tot slot bestaat het laatste onderdeel uit de discussie en conclusie. Dit onderdeel bevat een 

bespreking van de onderzoeksresultaten in vergelijking met de literatuur die werd geraadpleegd. 

Vanuit dit opzicht worden theoretisch onderbouwde antwoorden op de onderzoeksvragen gegeven. 

De conclusie omvat een bondige omschrijving van het geheel.   
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Voor de bibliografische referenties werd gebruik gemaakt van de handleiding die de auteur van dit 

onderzoek werd aangereikt in het opleidingsonderdeel ‘Integratieseminarie’ van de opleiding 

pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Het gaat om een handleiding van Han 

Studiecentra, die is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association.
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1. Literatuur: leraren binnen het onderwijs 

De eerste paragraaf van dit onderzoek omvat de literatuurstudie over leraren binnen het onderwijs. 

Deze gaat dieper in op de theoretische omkadering van de bestaande literatuur in het kader van 

relaties tussen leraren en leerlingen. Eerst komt de theoretische achtergrond van het M-Decreet aan 

bod, om aan te geven waarin dit onderzoek zijn grondslagen vindt. Daarna gaat de studie van de 

literatuur, meer specifiek, in op relaties tussen leraren en leerlingen. 

1.1 Theoretische achtergrond 

1.1.1 M-decreet  

Sinds maart 2014 werd in Vlaanderen het M-decreet in werking gesteld. Dat decreet regelt de manier 

waarop wordt omgegaan met leerlingen met een extra ondersteuningsnood in het regulier onderwijs 

(Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2013). De ‘M’ staat voor 

maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Binnen het decreet wordt er van 

uitgegaan dat iedereen recht heeft op een volwaardige deelname aan de samenleving, wat 

vanzelfsprekend moet zijn (Vlaamse Codex, 2014). De definitie van wat het exact inhoudt, en de 

implementatie ervan is veel minder duidelijk.  

 

Ten gevolge van het M-decreet komen steeds meer kinderen en jongeren met een extra 

ondersteuningsnood in het regulier onderwijs terecht. Bijgevolg wordt inclusie een centraal begrip. 

Het is naast een centraal begrip, ook een complex en veelzijdig proces. Inclusie kan best worden 

gezien als een containerbegrip, dat wil zeggen dat iedereen de term gebruikt maar er een andere 

invulling aan kan geven (Vandevelde & De Groef, 2015). Het voornaamste element om bij stil te staan 

is dat, zowel in de maatschappij als in het onderwijs, de focus op de kwaliteiten en mogelijkheden 

van alle mensen ligt. Gelijkwaardigheid en gelijke kansen zijn namelijk een noodzakelijk element in 

het realiseren van een succesvolle inclusie (De Schauwer, 2011). Dan houdt inclusief onderwijs in dat 

alle leerlingen, ongeacht sterktes en beperkingen, kunnen participeren in een reguliere school. De 

leerkracht zet daarbij actief in op het creëren van gelijke kansen door in te spelen op de 

mogelijkheden van ieder individu (Berry, 2010).  

 

In reactie daarop, moet het beleid er ook op gericht zijn om zoveel mogelijk mensen te laten 

deelnemen aan de samenleving. Het gaat om het feitelijk opgenomen worden van kwetsbare 

groepen (Van Regenmortel, 2008). Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte vertaalt 

zicht dat in de praktijk als het meedoen in de klas, mits aanpassingen en extra ondersteuning (Klasse, 

z.d.). Inclusief onderwijs wil voor elke leerling aan zijn of haar noden en interesses tegemoet komen. 
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1.2  Leerling-leerkracht relaties in het onderwijs   

Sinds het Salamanca-verdrag van 1994, is er zowel nationaal als internationaal een groeiende 

beweging naar inclusie dat beleid en praktijk beweegt (Karin et al. ,2012). In Vlaanderen zorgt het M-

decreet van 2014 voor die dynamiek. Deze zware taak wordt vanuit de maatschappij voor een 

belangrijk deel aan het onderwijs toegeschreven : “Education has to take the difficult task of turning 

diversity into a constructive contributory factor of mutual understanding between individuals and 

groups” (UNESCO, 2003, p.5, geciteerd in Unianu, 2012).  

 

Naast het aanpassen van regels, wetten en de praktijk van werken is inclusie voornamelijk een 

aanpassing in attitude of houding. Verschillende studies zoals Unianu (2012); Avramidis et al. (2000); 

Spratt & Florian (2015) hebben aangetoond dat een positieve houding ten aanzien van mensen met 

een ondersteuningsnood een belangrijk element vormt tot het bekomen van een succesvolle inclusie. 

Voornamelijk de leraar speelt een belangrijke rol in de manier waarop een kind inclusie ervaart 

(Sprat & Florian (2015); Mercieca (2012); De Schauwer, Vandekinderen & Van De Putte (2010)).  

  

Omdat een positieve attitude van leerkrachten essentieel is voor het realiseren van een succesvolle 

inclusie, wordt er best op zoek gegaan naar elementen die deze positieve attitude kunnen versterken. 

De relatie tussen leerkracht en leerling is een voorbeeld van zo’n ondersteunend element. Volgens 

de literatuurstudie van dit onderzoek, bleek echter dat er weinig wetenschappelijke literatuur 

bestaat die de relatie tussen leraar en leerling onderzoekt. Eén artikel in het bijzonder, trok de 

aandacht. Het artikel van Mercieca (2012), met name ‘Becoming-teachers: desiring students’ was 

heel sterk van toepassing op dit onderwerp. Daarom werd dit onderzoek er voor een groot deel door 

gevormd. ‘Becoming-teachers: desiring students’ gaat om een Deleuze-Guattariaanse lezing van het 

leven van leraren, waar vier belangrijke concepten op de voorgrond komen te staan. Die concepten 

zijn rhizoom, becoming, encounter en desire. Verder komen deze uitgebreid aan bod. De uitleg van 

de verschillende concepten wordt in het artikel geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld, 

namelijk via het boek ‘Matilda’ van Roald Dahl. Het voorbeeld leert ons iets meer over de relatie 

tussen Miss Honey, een lerares en Matilda, haar studente. Miss Honey wordt als leraar gevormd in 

omgang met Matilda. Ze wordt geraakt en gaat een connectie aan met haar studenten (Mercieca, 

2012). Ook dit onderzoek gaat aan de slag met het voorbeeld van Miss Honey.  

Gilles Deleuze en Felix Guattari, wiens concepten centraal staan in dit onderzoek, zijn twee 

belangrijke figuren in de filosofie, met name ‘pedagogen van verschil’. Daarmee wordt bedoeld dat 

ze ingaan tegen traditionele, vastgeroeste manieren van denken. Ze dagen ‘het dogmatische idee van 

denken’ uit: ze dagen de constatering uit dat iedereen weet en beschouwd wordt om te weten wat 
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het betekent om te denken. Zo een dogmatisch idee zorgt er namelijk voor dat we niet meer als 

individu worden gezien, maar dat het denken inkrimpt tot een beeld van gelijkvormigheid (Marble, 

2012). Als alternatief bieden ze nieuwe, frisse inzichten met een positieve insteek. Zo geloven 

Deleuze en Guattari heel sterk in de toekomst. Hun werk is niet zwart-wit of lineair, ze vinden het 

daarentegen heel belangrijk om manieren van denken met elkaar te verbinden. Ze gaan er niet mee 

akkoord dat hun werk wordt herleid tot een vaste set van thema’s of een reeks van onderdelen van 

een theorie (Allan, 2007). Met deze stelling hangt rhizoom, het eerste belangrijke concept dat wordt 

aangehaald, alvast samen. 

1.1.1 Rhizoom 

“We constantly lose our ideas. That is why we want to hang on to fixed opinions so much” (Deleuze & 

Guattari, 2004, geciteerd in Allan, 2007). 

 

Starre, onbeweeglijke opinies zijn een onderdeel van standaardisatie die de huidige samenleving 

kenmerkt. Net als in de samenleving is een gevaar voor standaardisatie aanwezig in het onderwijs. 

Strikte curricula, vaste lesblokken, doelen, … leiden tot uniformiteit en depersonalisatie (Mercieca, 

2012). Dit in contrast met de taak van het onderwijs om mensen net te gaan opleiden tot kritische en 

geïnteresseerde denkers. Eigenheid, creativiteit, … wordt snel vergeten terwijl het eigenlijk net 

aangemoedigd moet worden. Ons huidig onderwijssysteem bevordert eigenheid echter helemaal 

niet. We leren om volgens de traditie binnen de lijntjes te kleuren en te denken (May & Semetsky, 

2008). Die (huidige) conventionele en traditionele kennis is gebaseerd op de binaire logica, een soort 

zwart-wit denken. Leerlingen moeten kennis reproduceren, met weinig tot geen ruimte voor variatie 

(Allan, 2007). Morele betrokkenheid ten aanzien van zichzelf, collega’s, studenten en hun families 

wordt steeds vaker afgevloeid tot een onpersoonlijke taal van testscores met vooropgestelde 

richtlijnen als standaard (Pignatelli, 2010).  

 

Bij deze manier van werken bevinden leerkrachten zich vaker op een afstand ten aanzien van hun 

leerlingen. Ze kunnen als een symbool van controle en macht worden gezien (Mercieca, 2012). Die 

controle en macht in de klas hangt vaak samen met verzet (Zembylas, 2007). De realiteit wordt 

daarbij steeds meer object, wat aangeeft dat men ze niet meer gaat bevragen noch aanpassen aan 

het individu (Mercieca & Mercieca, 2010). Vanzelfsprekend zorgt deze manier van werken niet voor 

betekenisgeving bij studenten. Inclusie wordt in dit geval als een eindbestemming gezien, eerder dan 

een oneindig proces van vallen en opstaan (Allan, 2007). 
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Standaardisatie van het onderwijs biedt onze maatschappij echter ook een aantal voordelen. 

Voorbeelden daarvan zijn het feit dat ze een houvast bieden voor de leerkracht, controle op kwaliteit 

mogelijk maken, efficiëntie verzekeren, een voorspelbaarheid meebrengen, net zoals ze meer 

gelijkheid in de samenleving brengen (operation.education). 

 

Vanzelfsprekend zijn er zowel voor- als tegenstanders van deze standaardisatie van het onderwijs. 

Een plaats nemen in het midden kan mogelijk een oplossing bieden. Uiteraard zal dit onzekerheden 

voor de leerkracht meebrengen, net omdat er een houvast wegvalt. Het omgaan met onzekerheid 

wordt door iedere mens op een andere manier ingevuld. Dit hangt volgens Pignatelli (2010) samen 

met onze wil om een uniek leven te leiden. Hij noemt het een drang tot een dapper leven van 

becoming. Daarmee wordt bedoeld dat het van belang is een blijvende inzet te genereren om steeds 

nieuwe, creatieve manieren van aanpak te zoeken. Die nieuwe, creatieve manieren houden de 

confrontatie open om tegen de gevaren van standaardisatie in te gaan (Pignatelli, 2010).  

 

Volgens Deleuze en Guattari is leren in een wereld van standaardisatie simpelweg de overgang van 

geen kennis naar kennis, een proces met een vast begin- en eindpunt. Dat leren wordt op die manier 

een reproductie van wat reeds gekend is (Marble, 2012). Als alternatief brengen bovenvermelde 

filosofen een conceptueel kader naar voor dat tegen standaardisatie ingaat, een theorie die het 

zwart-wit denken doet vervagen: het rhizomatisch denken. Hun ‘rhizoom’ biedt oneindig veel 

mogelijkheden tot verbindingen, wat uniformiteit uitsluit. Het gaat eigenlijk om een chaos die niet te 

voorspellen is. Verbindingen kunnen op elk moment opgebouwd en verbroken worden. Het zorgt 

voor een omkering, een volledig nieuwe manier om tot kennis te komen en om te leren. Het rhizoom 

heeft geen begin en geen einde: rhizomatisch leren is dus altijd in proces en nooit afgewerkt (Allan, 

2007). 

 

Een voorbeeld van rhizomatisch denken binnen het onderwijs, volgens Westwood (2001) is 

differentiatie ten aanzien van de student. Wanneer leraren hun competenties inzetten om o.a. het 

curriculum, de methodes van aanpak, evaluatiemethodes, … waar ze mee werken aan te passen aan 

de groep studenten die ze lesgeven, zal dit het maximum aan mogelijkheden van studenten naar 

boven halen. Dat is differentiëren in de klas. Daaruit volgt dat studenten gemotiveerd worden om zo 

goed mogelijk te werken en hun volle potentieel te benutten. Het gaat er voornamelijk om de meest 

effectieve strategie van lesgeven te zoeken voor elke student (Westwood, 2001).  

 

De huidige evaluatievormen in het onderwijs, bijvoorbeeld, focussen hoofdzakelijk op summatieve 

evaluatie, een evaluatievorm waar het bereiken van de gestelde doelen op de voorgrond staat 



13 
 

(Valcke, 2007). Veel leraren ervaren een druk vanuit de school, ouders, inspectie, … tot bewijzen, wat 

ertoe leidt dat ze ook vaker summatief en op papier willen evalueren met selectie van leerlingen als 

gevolg. Tegenover summatieve evaluatie staat brede evaluatie. Brede evaluatie kijkt naar de 

volledige persoon, met name zijn/haar talenten, mogelijkheden, interesses, zelfbeeld,… Het houdt 

daarbij verschillende invalshoeken vanuit verschillende contexten achter de hand. Het meest 

kenmerkende element van brede evaluatie is het feit dat er op verschillende manieren zicht wordt 

verkregen op de persoon. De leerling zelf is het referentiepunt (Vandeputte, 2014). Volgende quote 

illustreert dit:  “Nobody took in everything, but everyone took what they needed or wanted, what 

they could use” (Deleuze, 1995, geciteerd in Allan, 2007). 

 

Het belangrijkste inzicht om mee te nemen uit deze alinea is dat we de discussie steeds proberen 

open te houden, zodat niets als vanzelfsprekend wordt genomen en de standaardisatie blijft in vraag 

gesteld worden (Pignatelli, 2010).  

1.2.2 Becoming  

Een volgend centraal begrip in dit onderzoek is becoming, wat net als rhizoom inhoudt dat men 

minder wil streven naar leven in structuren en uniformiteit. Bijgevolg rijst de vraag die Marble (2012) 

zich ook stelde: “Why consider each student unique if we continue to measure against standardized 

expectations?” 

 

Becoming gaat om een verbondenheid tussen zichzelf en de ander. Wanneer leerkrachten open 

staan voor engagement naar leerlingen toe, bevinden zij zich in het proces van ‘becoming’. Die 

verbondenheid brengt mee dat oude gewoontes overgaan in nieuwe manieren van aanpak en 

bestaan (Deleuze and Parnett, 1987, geciteerd in Allan, 2007). Becoming-leerkracht is bovendien een 

evolutie met constante aandacht voor een kritisch en reflexieve attitude ten aanzien van het werk 

dat men uitvoert. Een leerkracht wordt namelijk voor een groot deel gevormd door zijn ervaringen, 

indrukken en het discours dat hij/zij meekreeg tijdens de opleiding. Die ervaringen, indrukken, 

opleiding, … kleuren de opvattingen en constructies van de leraar. Daarom is het belangrijk om 

voldoende stil te staan bij die persoonlijke opvattingen en constructies. (Dahlberg & Moss, 2005, 

geciteerd in De Schauwer, 2011). Kenmerkend is dat die op hun beurt steeds opnieuw worden 

gevormd in de omgang met leerlingen; zij zijn één van de grootste krachten die de leerkracht 

beïnvloeden en hem/haar op die manier in het proces van becoming behouden (Mercieca, 2012).

  

Becomings zijn, net als het rhizoom, oneindig. Ze bewegen in onvoorspelbare, uiteenlopende 

richtingen. Onze identiteit, bijvoorbeeld, is een blijvende ‘becoming’, een reis zonder eindpunt. 
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Deleuze & Guattari geven ons hiermee opnieuw aan om niet te vervallen in het zwart-wit denken. 

Iemand in een onbeweegbare, onveranderlijke positie zien voldoet niet meer. Elk individu is 

verstrengeld in onoverzichtelijke, met elkaar verbonden beelden die constant aangepast worden en 

evolueren. De focus ligt op een blijvende evolutie van verwachtingen, mogelijkheden, normen en 

waarden in interactie met de omgeving en over een lange tijd. (De Schauwer, 2011). “It is only 

through continuous becoming that new ways of thinking and new ways of being in the world become 

possible. When we open up to difference and the Other, it becomes possible to escape from our own 

limits” (Van De Putte & De Schauwer, 2013). 

 

Twijfels en onzekerheden zijn inherent aan een oneindig proces van ‘becoming’-leerkracht. Zo voelen 

heel wat leerkrachten zich niet voldoende opgeleid of voorbereid om jongeren met een extra 

ondersteuningsnood succesvol te begeleiden (O’Rourke, 2014). Onzekerheden zijn inherent aan het 

lesgeven. Er zijn namelijk geen universele oplossingen, omdat elk individu en elke situatie een andere 

aanpak vraagt. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten openstaan voor het onbekende. In een 

proces van zoeken en experimenteren, doorlopen ze een evolutie en worden ze een andere 

leerkracht dan voorheen (Van De Putte & De Schauwer, 2013).  

 

Leerkrachten dienen een proces van becoming echter niet alleen door te lopen. Het kunnen 

terugvallen op een multidisciplinair team waaraan ouders, externe ondersteuners, collega’s en 

directie verbonden zijn vormt een belangrijk aspect. Allen samen dienen ze betrokken te zijn in het 

proces van inclusie van leerlingen met een extra ondersteuningsnood (Obiakor et al., 2012, p. 487). 

Echter hebben leerkrachten volgens Allan (2007) steeds vaker de tendens om weinig met elkaar te 

praten. Toch is het volgens hem belangrijk om een verbond met elkaar aan te gaan, zeker de dag van 

vandaag. Een voorbeeld van werken in team is team-teaching. Daarbij werken twee of meerdere 

leraren op geregelde momenten samen werken met eenzelfde groep leerlingen. Ze hebben bijgevolg 

een gedeelde verantwoordelijkheid over die groep. Het is daarbij van belang om die samenwerking 

te richten op het verbeteren van leerlingresultaten. Voordelen van team-teaching zijn enerzijds dat 

leraren zich meer professioneel en minder geïsoleerd voelen, en anderzijds biedt het samenwerken 

mogelijkheden tot inspelen op individuele noden van diverse leerlingen. Uiteraard brengt werken in 

team ook onzekerheden mee. Zo kunnen leerkrachten soms het gevoel krijgen dat andere teamleden 

oordelen vellen over hun manier van lesgeven. Het is namelijk niet eenvoudig wanneer twee 

verschillende overtuigingen met elkaar botsen. Van daar is het belangrijk daarmee rekening te 

houden bij het implementeren van het werken in team (Packet, 2016).  

 

 



15 
 

Het concept ‘becoming-leerkracht’ wordt volgens Marble (2012) in lerarenopleidingen slechts 

beperkt ingevuld. Daarbij stelt Marble (2012) dat kennis en vaardigheden opdoen een proces is dat 

begeleiding en praktijk vraagt. Omwille van deze opvatting wordt ook het doel beperkt: het bestaat 

voornamelijk uit het repliceren van goede vaardigheden en het overnemen van gedragingen van die 

experts/ ervaren leerkrachten. Maar, vanuit de inzichten van Deleuze & Guattari, lijkt deze visie een 

restrictie in de mogelijkheden en de creativiteit van (beginnende) leraren. Deze visie staat tegenover 

het concept ‘becoming-leerkracht’, waar leraren gevormd worden door elke nieuwe ontmoeting, 

relatie en elk moment van lesgeven. Het gaat niet meer over het overnemen van expertise, maar wel 

om het creëren van verschillende nieuwe relaties waarbij men verplicht is om te gaan nadenken. Zo 

werkt de voorbereiding van de les, heel vaak gebruikt om houvast te bieden bij beginnende leraren, 

net beperkend. De bedoeling is om het leraren moeilijk te maken zodat ze gedwongen worden om te 

denken en om relaties aan te gaan die het denken schokken en gewoontes doorbreken. Volgens 

Marble (2012) moet er worden geëxperimenteerd met nieuwe manieren van aanpak. Crisis is aldus 

een interessant element om becoming te bekomen. Een crisis is gekenmerkt door frustraties, 

schuldgevoel en uitputting, wat een belangrijk moment kan zijn om zichzelf uit te dagen becoming 

mogelijk te maken. (Allan, 2007). 

 

Uit al het bovenstaande kan worden besloten dat becoming een oneindig en onvoorspelbaar proces 

van zoeken is. Het hangt voornamelijk samen met het steeds kritisch nadenken over het werk dat 

men uitvoert. Oude gewoontes worden onder de loep genomen, zodat nieuwe manieren kunnen 

worden gezocht.  

1.2.3 Encounter 

Een ander belangrijk concept is encounter. Een encounter is datgene wat ons doet stilstaan en 

nadenken in een confrontatie met de ander (Pignatelli, 1998). Dat stilstaan en nadenken brengt met 

zich mee dat het beangstigend kan zijn. Volgens datzelfde artikel van Pignatelli (1998) bieden 

encounters een manier om zowel zichzelf als de ander in een ander daglicht te gaan plaatsen. Een 

encounter is vanzelfsprekend iets wat men aanvoelt, het valt niet zozeer te herkennen. De Schauwer 

(2011) formuleert het als volgt: “The confrontation with the Other imposes becomings and demands 

the boundaries to become blurred and breached”. 

 

Leren, volgens Deleuze, vindt plaats binnen de relatie met de ander, net omdat het ons verplicht om 

na te denken. Encounters worden soms opgevat als een schoktoestand in het denken, een verstoring 

van dagelijkse routine en noties. Encounters zijn dus de spil tot leren (May & Semetsky, 2008). En 

leren is niet meer het bewegen van geen kennis tot kennis, zoals standaardisatie meebrengt, maar 
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wel een opgave om zichzelf anders te gaan zien bij aanraking met elke nieuwe encounter. We leren 

namelijk enkel van mensen die ons uitdagen om met hen te doen, eerder dan zoals hen. Daarom is 

lesgeven voor Deleuze voornamelijk een samenwerking tussen leerling en leraar (Dochy et al., 2015). 

Die samenwerking is gekenmerkt door het stimuleren van interacties en encounters. Elke 

gebeurtenis in de klas is om die reden niet vergelijkbaar met een voorgaande omdat er steeds een 

nieuwe combinatie van leraren, leerlingen en ideeën wordt gevormd (Marble, 2012).  

 

Becoming teacher, zoals hierboven aangegeven, omvat dus ook een oneindig experimenteren. 

Experimenteren gebeurt binnen encounters, om zowel de ander als onszelf beter te leren kennen 

(Mercieca, 2012). Experimenteren valt niet te verstaan als het controleren van parameters en het 

omgaan met voorspelde uitkomsten zoals in de statistiek, maar wel als het leren van en 

experimenteren met iets nieuws, iets onbekend. Zo is lesgeven een oneindig onderzoek, een 

onderzoek naar nieuwe en creatieve manieren om leren aan te brengen. Dat actieve en continue 

experimenteren is noodzakelijk omdat we nooit op voorhand weten welke weg we zullen inslaan met 

welke leerlingen. Lesgeven is dus ook leren. Lesgeven en leren zijn, volgens May & Semetsky (2008) 

namelijk simpelweg namen voor echt ‘denken’. Het doel van leren en lesgeven is om anders te 

denken, de ontmoeting met wat anders en nieuw is aan te gaan. Deleuze vindt het daarbij belangrijk 

dat onderwijs alle studenten en leraren inspireert: het ontdekken, creëren binnenin het niet te 

vatten domein van het andere, het nieuwe. Het zorgt voor vrijheid van denken: gedachten kunnen 

ontsnappen van vooropvattingen en staan open voor nieuwe mogelijkheden van het leven (May & 

Semetsky, 2008). Leren is dus het ontmoeten van nieuwe, andere dingen. Dingen die verschillen, 

helemaal anders zijn, waardoor de verschillen kunnen worden bestudeerd. Men zet zich open voor 

objectieve en subjectieve interpretaties tot men wordt verwonderd door dat verschil (May & 

Semetsky, 2008). 

 

Leraren en leerlingen ontmoeten elkaar in een veilig en warm klasklimaat (Solomon et al., 1996). Het 

is namelijk zo dat sociale omgevingen tijdens de kindertijd een belangrijke invloed hebben. Ze 

kunnen de sociale, ethische en intellectuele ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Scholen die 

inclusie implementeren in het beleid, en daardoor de school als een gemeenschap promoten, kunnen 

zorgen voor een goede verbinding en vereenzelviging met de school wat de betrokkenheid bij 

leerlingen zal stimuleren (Solomon et al., 1996). Daarom moeten leerkrachten studenten de 

mogelijkheden bieden om te interageren met elkaar en deze interacties ondersteunen. Ze moeten 

daarnaast ook zorgen voor een sfeer op school dat coöperatie aanmoedigt en diversiteit aanvaardt. 

Daarbij lijkt extra aandacht voor studenten met een extra ondersteuningsnood aangewezen (Snell & 

Janney, 2000). Glazzard (2011) stelt hierover dat de verantwoordelijkheden die leerkrachten 



17 
 

zelfstandig opnemen voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften, een invloedrijke factor zijn tot 

een positieve attitude.  

 

Volgens de contacthypothese uit het artikel van Monsen et al. (2014) blijkt dat contacten met 

leerlingen met een extra ondersteuningsnood er voor zorgen dat leraren, na verloop van tijd, hun 

houding positiever zien. De relatie die zich tussen leraar en leerling ontwikkelt speelt voor een 

aanzienlijk deel mee. “Building a relationship with a child is used as a working tool. (Corbett, 2001, 

geciteerd in Van De Putte & De Schauwer, 2013).” 

 

Bepaalde kenmerken van een extra ondersteuningsnood kunnen de relatie verbeteren of net 

aantasten (Santos, Sardinha & Reis, 2016). Uit onderzoek zoals dat van Van De Putte & De Schauwer 

(2013) blijkt bijvoorbeeld dat leerkrachten het meest twijfels ervaren bij het werken met kinderen 

met gedragsproblemen. 

 

Verminderde relaties tussen leerkracht en leerling kunnen peer acceptatie negatief beïnvloeden. 

(Santos, Sardinha & Reis, 2016). En net peer acceptatie blijkt uit de studie van Goswami (2011) een 

belangrijke element inzake het subjectief welzijn van jongeren. Volgens Van Loon et al., (2008) 

handelt dat emotionele welbevinden over tevredenheid, zelfbeeld, stress, … van mensen. Zowel de 

positieve als negatieve aspecten van relaties in het leven van kinderen moeten in rekening gebracht 

worden om dat subjectief welzijn te begrijpen. De resultaten van de studie geven aan dat 

voornamelijk positieve relaties met familie en vrienden een belangrijkste impact lijken te hebben. 

Een leraar moet om die reden alvast op peer acceptatie en peer relaties gaan inzetten. Daarnaast 

bleek ook de relatie met omringende volwassenen, zoals o.a. leerkrachten een significant positief 

effect te hebben op het welzijn van kinderen en jongeren. 

 

Om een goede relatie tussen leraren en leerlingen te bevorderen, wordt door leraren vaak gebruik 

gemaakt van het spanningsveld tussen afstand en nabijheid. Afstand wordt vaak gezien als het veraf 

staan van iets of iemand. Het is objectief, wat samenhangt met observeren, registreren en op zoek 

gaan naar oorzaak-gevolg relaties. Om die reden kan afstand geassocieerd worden met een koele, 

afstandelijke houding. Nabijheid, daarentegen, kan in deze context worden geassocieerd met 

luisteren, empathie, inzicht krijgen (Dubbeldam, 2007). Wanneer afstand of nabijheid te veel 

doorweegt belemmert dit de relatie. Te veel afstand kan ervoor zorgen dat de leerling zich niet 

begrepen voelt, terwijl te veel nabijheid emotionele verstrengeling kan meebrengen (desteven.nl).  
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Een evenwicht vinden tussen deze twee elementen is essentieel om een goede hulpverlening te 

kunnen bieden. Volgens Dubbeldam (2007) wordt een goede invulling van dat evenwicht echter niet 

altijd meegegeven in de literatuur. Het evenwicht tussen afstand en nabijheid is persoonlijk. 

Sommige mensen voelen zich veiliger wanneer ze meer afstand nemen, terwijl anderen zich beter 

voelen in een nabije relatie. 

Kortom, een encounter doet ons stilstaan bij vanzelfsprekendheden. Encounters zorgen namelijk 

voor verstoringen van routines en opvattingen. Leren en lesgeven worden, in dit opzicht, anders 

denken en het aangaan van de ontmoeting met het andere en het nieuwe.  

1.2.4 Desire  

En tot slot, het laatste grote thema van dit onderzoek, is desire. Desire is een sleutelelement voor 

becoming. “There is only desire and the social and nothing else” (Deleuze & Guattari, 1977, geciteerd 

in Allan, 2007). Desire houdt in dat anderen ons kunnen raken. We staan met andere woorden open 

om geraakt te worden. Deze houding biedt ons heel wat mogelijkheden, o.a. mogelijkheden tot 

sociale verbetering. Het zorgt er hoofdzakelijk voor dat we leren om verder te reiken dan onszelf en 

de samenleving (De Schauwer, 2011).  

 

Desire is gebaseerd op affectie en relaties, ook binnen de klas. Leerlingen en leraren staan open om 

met elkaar samen te werken en om te leren met en van elkaar. Ze verlangen naar elkaar (Zembylas, 

2007). Het gaat daarbij niet alleen om zich open stellen ten aanzien van de ander, maar ook het 

reiken naar de ander. Samen staan ze heel wat sterker, een eenzijdige opvatting beperkt namelijk het 

inzicht en kan de analyse die men doet bevriezen (Pignatelli, 1998).  

 

Volgens Pignatelli (1998) doet Desire de standvastigheid van betekenis huiveren, het test de 

waardigheid van die betekenis. Het is loslaten van wat men reeds weet en het nemen van risico’s. 

Vanzelfsprekendheden o.b.v. machtsrelaties maken op die manier geen kans om te overleven. Ze 

worden steeds opnieuw in vraag gesteld. Mensen in leiderschapsrollen, zoals leraren, hebben 

namelijk de mogelijkheid om anderen aan te sporen. Ze kunnen op een positieve manier verandering 

bewerkstelligen binnen de samenleving en binnen het beleid. Het concept ‘imagining better’ 

(Kendrick, 2002, geciteerd in Sherwin, 2010) geeft daar meer uitleg over. Kendrick (2002) legt uit dat 

een alternatieve manier van denken ons kan helpen om tot een andere en betere realiteit te komen 

voor mensen met een extra ondersteuningsnood. ‘Imaging better’ wordt gekenmerkt door een focus 

op mogelijkheden, capaciteiten en het potentieel in elk individu. De leerkracht moet die houding 

overdragen op alle studenten in de klas, zodat er verandering kan ontstaan in het kijken naar mensen 

met een extra ondersteuningsnood. Als leider moeten zij de samenleving bewust maken van het 
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huidige dominante paradigma.  

 

 “Social inclusion must start with ‘a struggle of conscience’ about what type of world we are creating. 

(Gallagher, 2001, geciteerd in Sherwin, 2010)” Mensen hebben namelijk vaak onvoldoende 

bewustzijn over hun eigen capaciteit om anderen te marginaliseren. Het is voor leidinggevende 

figuren, leraren bijvoorbeeld, een uitdaging om het denken van anderen te verbreden, zodat ze de 

mogelijkheden, krachten en de bijdragen van mensen met een extra ondersteuningsnood leren zien 

in tegenstelling tot de noden die ze hebben. De leerkracht is een facilitator van mogelijkheden, gids 

voor relaties tussen peers, mentor om nieuwe zaken aan te leren, … Hoop, optimisme, medeleven en 

moed zijn daarom kenmerkende eigenschappen van de leerkracht (Sherwin, 2010).  

 

Machtsrelaties worden in vraag gesteld en doorbroken omdat desire dit mogelijk maakt (Zembylas, 

2007). De leerkracht vindt manieren om eenzijdige classificaties van jonge mensen te vermijden. Hij/ 

zij probeert studenten te helpen om verder te reiken dan die bestaande, vastgeroeste lezing van wat 

ze ‘zijn’. De klas is een plaats vol mogelijkheden, een plaats voor persoonlijke transformatie en 

evolutie. Leerkrachten die bereid zijn om hiermee aan de slag te gaan dragen hun steentje bij aan 

een manier van leven, gebaseerd op democratie (Pignatelli, 1998). 

 

Het zijn ‘desires’ tussen leerkrachten en leerlingen die encounters mogelijk maken. Het is de energie, 

de kracht en het plezier, eigen aan de encounter tussen leraar en leerling, dat een cruciaal element is 

binnen de pedagogische relatie (Pignatelli, 1998). Desire is dus de kracht om intensiteiten in relaties 

tussen mensen te produceren. Het wil steeds meer connecties maken. “It is trough the affection that 

students have access to success” (Santos, Sardinha & Reis, 2016). 

 

Desire hangt ook samen met onzekerheid. Onzekerheid is belangrijk om stil te staan bij de huidige 

situatie en er ‘meer’ uit te halen. Dat bewustzijn geeft de kracht om verder dan zichzelf te kijken. 

Men gaat er naar streven om ‘meer’ te worden, streven naar een andere, gedifferentieerde wereld. 

Het brengt goodwill tot stand. Volgens Santos, Sardinha & Reis (2016) wordt die goodwill op zijn 

beurt door studenten opgemerkt, wat ook bij hen voor een verandering zorgt. Kortom, de goodwill 

voor de ander ontstaat uit de zorg voor zichzelf.  

Desire is, kortom, het geraakt worden door de ander. Dit biedt heel wat mogelijkheden om met 

elkaar samen te werken en om te leren met en van elkaar.   
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2. Methodologie 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op het verloop van het onderzoek. Eerst komen de 

probleemstelling en onderzoeksvragen aan bod. Daarna wordt de keuze voor een kwalitatief 

onderzoek toegelicht. En worden de participanten van dit onderzoek kort voorgesteld. Tot slot gaat 

deze paragraaf dieper in op de manier waarop de data verzameld en geanalyseerd werden.  

2.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen  

Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangegeven, heeft het M-decreet in België ertoe geleid dat 

meer leerlingen met zorgbehoeften opgenomen worden in het reguliere onderwijs. Inclusie wordt 

bijgevolg een centraal element in het onderwijs. Verschillende onderzoeken zoals die van Avramidis 

et al.(2000) en Sprat & Florian (2015) stellen dat voornamelijk een positieve houding ten aanzien van 

mensen met een extra ondersteuningsnood een grote invloed heeft op het al dan niet slagen van 

inclusie. Meer bepaald zijn leraren een sleutelfiguur om inclusie mogelijk te maken.  

 

Omdat een positieve houding essentieel is, werd in dit onderzoek op zoek gegaan naar een aantal 

ondersteunende elementen om die positieve attitude mogelijk te maken én te versterken. Relaties 

tussen leraren en leerlingen in het onderwijs zijn een belangrijk element naar inclusie toe.  

 

Het artikel dat dit onderzoek voor een groot deel gevormd heeft, ‘Becoming-teachers: desiring 

students’, omvat vier belangrijke concepten. Die concepten zijn rhizoom, becoming, encounter en 

desire. Het concept, becoming, staat voor een evolutie in wie men is. Een persoon is namelijk voor 

een groot deel gevormd door zijn ervaringen, indrukken. Becoming verondersteld een 

verbondenheid met anderen, ook wel gezien als desire. Desire brengt mee dat oude gewoontes 

overgaan in nieuwe manieren van aanpak en bestaan (Deleuze and Parnett, 1987, geciteerd in Allan, 

2007). Die affectieve verbondenheid komt aan bod binnen encounters tussen leraren en leerlingen. 

Encounters zijn confrontaties met de ander. Die confrontaties zorgen ervoor dat we leren, net omdat 

ze ons constant doen nadenken.  

 

Op basis van het onderzoek van Mercieca (2012) waarin de concepten rhizoom, becoming, encounter 

en desire centraal stonden en die in de voorgaande paragraaf werden toegelicht, werd de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd: 

Welke meerwaarde kunnen theoretische concepten van Deleuze en Guattari, met name  rhizoom, 

becoming, desire en encounter, bieden aan leraren binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs? 
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2.2 Kwalitatief onderzoek  

Om dieper in te gaan op de relatie tussen leerling en leerkracht werd geopteerd voor een kwalitatief 

onderzoek. Een kwalitatieve studie spitst zich toe op betekenissen en interpretaties, wat als 

noodzakelijk wordt geacht voor dit onderwerp.  

 

Volgens Deleuze en Guattari, wordt onderzoek het beste gezien als een positieve behoefte dat 

mensen begrijpt door hun connecties (Zembylas, 2007). Kwalitatief onderzoek veronderstelt namelijk 

een geloof in de mogelijkheden van de mens om anderen te begrijpen door middel van introspectie 

en empathie (Barnes, 1992). Ook in dit onderzoek stonden desbetreffende concepten centraal.  

 

Bij het gebruik van de methode van kwalitatieve dataverzameling was de onderzoeker van deze 

paper een actieve luisteraar die inspeelde op de antwoorden van de geïnterviewde. Het was daarbij 

van belang om het standpunt van de geïnterviewde te begrijpen, ook al heeft men als onderzoeker 

een verschillende manier van kijken en omgaan met de samenleving. Confrontatie werd echter niet 

volledig vermeden, omdat dat net kansen kon bieden op rijkere, diepere en meer gedetailleerde 

informatie (Van Hove, persoonlijke mededeling, 2014).  

 

Vaak wordt kwalitatief onderzoek als fundamenteel verschillend van kwantitatief onderzoek gezien. 

Kwantitatief onderzoek hecht heel wat belang aan statistieken en objectiviteit. Het verschil tussen 

beide onderzoeksmethodes is echter niet zo fundamenteel als men vooropstelt (Barnes, 1992). 

Zo zijn kritieken op kwalitatief onderzoek voornamelijk gericht op de subjectiviteit van dit soort 

onderzoek. Een onderzoek is vanzelfsprekend nooit waardevrij. Dat geldt ook voor dit onderzoek. Zo 

stelt Barnes (1992) dat elke mens door een andere lens kijkt, een lens die wordt gekleurd door een 

sociaal model. Een sociaal model is een manier van kijken naar iets, binnen een bepaalde omgeving 

en tijdsgeest. Bijgevolg is het belangrijk om als onderzoeker stil te staan bij subjectiviteit en 

reflexiviteit. Uiteraard kan de kennis van een onderzoeker over de sociale wereld onmogelijk opzij 

gezet worden, waardoor objectiviteit onmogelijk is (Barnes, 1992). Het onderzoek dat door hem of 

haar wordt uitgevoerd, is hier onherroepelijk door beïnvloedt. Om deze reden stond de onderzoeker 

in dit onderzoek stil bij haar eigen persoonlijke ervaringen, kwetsbaarheden en interesses. De 

onderzoeker gaat daarbij best openlijk over haar waarden en normen discussiëren en deze ook 

blootleggen. Zo stelt Van Hove (2014) hierover: “What qualitative researchers attempt to do, 

however, is to objectively study the subjective states of their subjects”. Wanneer er een bewustzijn is 

over zijn eigen subjectieve staat, kan men op die manier op bepaalde momenten proberen loskomen 

van het eigen heersend discours. Dit om van op afstand een meer objectief standpunt in te nemen.  
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Volledige en adequate kennis van sociaal gedrag kan niet gevat worden zonder een volledig begrip 

van de onderzoeker in de symbolische wereld waarin het subject zich bevindt (Barnes, 1992).  

2.2.1 Dataverzameling 

 

Binnen kwalitatieve dataverzameling maakt men gebruik van interviews. Interviews bieden de 

mogelijkheid om rijke en diepgaande informatie te bekomen (Newton, 2010). In dit onderzoek 

werden semigestructureerde interviews afgenomen bij veertien leerkrachten. Dat wil zeggen dat de 

interviews werden afgenomen aan de hand van een leidraad. Zo had de interviewer meer vrijheid om 

dieper in te gaan op bepaalde antwoorden en een meer gedetailleerd beeld te krijgen over een 

bepaald onderwerp (Smith, 1995).  

 

De interviewleidraad die werd opgesteld, groeide in samenhang met de literatuur die werd 

onderzocht. Zo werd het thema ‘lesgeven’ en de betekenis daarvan aangehaald als inleidend thema. 

Daarnaast zijn de grote thema’s uiteraard dezelfde als de vier centrale concepten van dit onderzoek, 

met name rhizoom, becoming, encounter en desire. Vanuit nieuwe bevindingen in de literatuur 

werden nadien extra vragen toegevoegd. Uiteraard werd dit document niet strikt opgevolgd. De 

context en relationele aspecten van hun verhaal moeten namelijk in achting worden genomen om 

een zo volledig mogelijk beeld te schetsen (Newton, 2010). De interviewleidraad van dit onderzoek 

kan worden teruggevonden in bijlage twee, p. 57-58.  

 

2.2.2 Participanten 

Er werden veertien interviews afgenomen bij diverse leerkrachten, o.a. leraren/docenten in het 

kleuter, lager, middelbaar en hoger onderwijs. Hieronder worden de participanten van dit onderzoek 

kort besproken. Persoonlijke gegevens blijven uiteraard anoniem. Om die reden zijn alle namen in dit 

onderzoek fictief. De participanten die aan dit onderzoek deelnamen zijn leerkrachten die reeds met 

inclusief onderwijs in contact kwamen. Zij hadden allen een leerling met een extra 

ondersteuningsnood in de klas.  

 Naam Functie  Ervaring  Vooropleiding 

Participant 1 Patrick Leraar elektriciteit 
in het technisch- 
en 
beroepsonderwijs 
(Praktijk + 
theorielessen)  

26 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Techniek 

Participant 2 Bianca Docente hoger 
onderwijs  
bachelor 
verpleegkunde 

11 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Verpleegkunde 
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(Praktijk + 
theorielessen + 
begeleiding stage, 
bachelorproef, ,..) 

Participant 3 Ellen  Lerares PAV in het 
middelbaar 
beroepsonderwijs 

20 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Oosterse talen 

Participant 4 Jonas Leraar L.O. in 
kleuter- en 
lageronderwijs  

8 jaar ervaring in 
het onderwijs 
(Brussel) 

Lichamelijk 
opvoeding 

Participant 5 Evi  Kleuterjuf  4 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Kleuteronderwijs 

Participant 6 Lieve Lerares 
buitengewoon 
lager onderwijs 
(socialisatieklas) 

17 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Lager onderwijs + 
buitengewoon 
onderwijs 

Participant 7 Bo  Lerares 
buitengewoon 
lager onderwijs 
(basisaanbod) 

22 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Lager onderwijs + 
buitengewoon 
onderwijs 

Participant 8 Lien Docente hoger 
onderwijs bachelor 
verpleegkunde 
(Voornamelijk 
onderzoeksfunctie, 
slechts enkele 
uren theorie) 

7 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Verpleegkunde: 
ouderenzorg 

Participant 9 Kristien  Docente hoger 
onderwijs bachelor 
verpleegkunde + 
BaNaBa 
intensieve/spoed 

20 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Verpleegkunde 

Participant 10 Stefanie  Docente hoger 
onderwijs bachelor 
verpleegkunde 
(zowel praktijk- als 
theorielessen) 

7 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Verpleegkunde 

Participant 11 Sarah Lerares derde 
leerjaar lager 
onderwijs 

10 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Lager onderwijs 

Participant 12 Severine Docente hoger 
onderwijs bachelor 
verpleegkunde 

5 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Verpleegkunde: 
Pediatrie 

Participant 13 Lisa  Lerares 
buitengewoon 
lager onderwijs 
(socialisatieklas) 

2 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Lager onderwijs + 
buitengewoon 
onderwijs 

Participant 14 Merel  Lerares lager 
onderwijs 
(aanvullende 
leerkrachte)  

25 jaar ervaring in 
het onderwijs 

Lager onderwijs 
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Om een zo goed mogelijk beeld weer te geven van wat de participanten bedoelen, worden de 

interviews letterlijk getranscribeerd. Deze interviews zijn ter beschikking op de vakgroep 

Orthopedagogiek, begijnhoflaan 464 te Gent.  

2.2.3 Data-analyse  

Om de data te analyseren werd gekozen voor een thematische analyse (TA). TA is een vaak gebruikte 

analysemethode binnen het kwalitatief onderzoek. Het heeft als doel om patronen in de data te 

identificeren, analyseren en te rapporteren (Braun & Clarke, 2006). Het gaat voornamelijk om een 

reeks thema’s te identificeren die de verzamelde data adequaat representeren. 

 

Om aan thematische analyse te kunnen doen is het belangrijk om voldoende bekend te zijn met de 

data die worden onderzocht (Van Hove, 2014). Dit gebeurde in dit onderzoek door het afnemen en 

transcriberen van veertien interviews. Die interviews werden herhaaldelijk tot in detail gelezen, 

zodat patronen gaandeweg zichtbaar werden. In elk interview werd met verschillende kleuren een 

reeks verschillende onderwerpen aangeduid. Dit zijn niet de thema’s van dit onderzoek, maar wel 

een manier om stilaan naar die thema’s toe te werken (Van Hove, 2014). Na de initiële codering werd 

overgegaan naar het identificeren van een aantal centrale thema’s. Die centrale thema’s kregen 

gaandeweg steeds meer vorm. Zo werd bij het vastleggen van de thema’s, helemaal op het einde van 

dit onderzoek, elk interview meerdere malen nagelezen en gecodeerd op basis van die thema’s. Het 

is namelijk belangrijk dat de onderzoeker de originele data herhaaldelijk aftoetst aan de 

vooropgestelde thema’s. Naast opvallende gelijkenissen werd daarbij ook rekening gehouden met 

uitzonderingen. Die aandacht voor uitzondering is noodzakelijk voor een complete analyse van de 

data. 

 

Er werd gebruik gemaakt worden van quotes om de analyse van dit onderzoek te versterken. Quotes 

bieden een meerwaarde omdat ze in de woorden van de participant staan en dus goed weergeven 

wat hij/zij bedoelt (Van Hove, 2014). 
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2.2.4 Kwaliteitscontrole en ethische aspecten   

- Kwaliteitscontrole 

Kwaliteitsvereisten in kwalitatief onderzoek verschillen van deze binnen kwantitatief onderzoek.  

Volgens Guba & Lincoln (1885, geciteerd in Pandey & Patnaik, 2014) zijn er binnen kwalitatief 

onderzoek vier criteria om kwaliteit van het onderzoek te verzekeren. Deze criteria zijn credibility, 

transferability, dependability en conformability. 

  

Credibility of geloofwaarheid is te vergelijken met (interne) validiteit in kwantitatief onderzoek. Om 

de validiteit van een onderzoek te versterken, wordt aangeraden om verschillende methoden in data 

verzameling en analyse te gebruiken (Pandey & Patnaik, 2014). Bij het verzamelen van de data van 

dit onderzoek was wegens tijdspanne geen mogelijkheid tot het gebruiken van verschillende 

methodes. Bij het verwerken van de analyse werd dit echter wel in achting genomen. Zo werden, 

bijvoorbeeld, de bevindingen teruggekoppeld naar twee participanten. Dit met als doel om feedback 

te krijgen op het al dan niet correct weergeven van wat de participanten bedoelen. Wat verder ook 

de geloofwaardigheid van dit onderzoek ten goede komt, is het gebruik van audio-opnames om de 

interviews te transcriberen. 

 

Ook transferability of generaliseerbaarheid hoort inherent bij kwantitatief onderzoek. 

Generaliseerbaarheid is de mogelijkheid om de resultaten van een kleine groep toe te passen op de 

volledige populatie waarover het gaat. Uiteraard is dit niet mogelijk wanneer het gaat over relaties 

tussen leraren en leerlingen. Kwalitatieve onderzoekers, en ook de onderzoeker in kwestie, zijn 

bijgevolg hoofdzakelijk geïnteresseerd om die ene kleine groep in diepte te bestuderen, in dit geval 

leraren binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs (Van Hove, 2014). 

 

Naast geloofwaardigheid en overdraagbaarheid wordt ook het concept dependability of 

betrouwbaarheid iets anders gedefinieerd binnen kwalitatief onderzoek. Zo hechten kwalitatieve 

onderzoekers voornamelijk belang aan de diepgang van hun onderzoek. Ze zien betrouwbaarheid als 

een fit tussen wat ze als data verzamelen en wat weldegelijk van toepassing is in het gebied dat ze 

bestuderen. Dit komt in het onderdeel ‘discussie’, waar literatuur en praktische bevindingen naast 

elkaar worden gelegd, uitgebreid aan bod. 

 

Tot slot, dient een onderzoek ook objectief te zijn. Conformability kan gezien worden als een graad 

van neutraliteit. Dit betekent dat het onderzoek gevormd wordt door de bevindingen, eerder dan 

door de vooroordelen, interesses en motivatie van de onderzoeker. Echter, zoals reeds werd vermeld, 



26 
 

is objectiviteit binnen elk onderzoek onmogelijk (Barnes, 1992). Een onderzoeker heeft 

onherroepelijk heel wat kennis van de sociale wereld waarin hij leeft. Het is niet mogelijk om hiervan 

los te komen. Om die reden gaan kwalitatieve onderzoekers echter steeds op zoek naar een manier 

om subjectiviteit in hun onderzoek bloot te leggen. De onderzoeker van dit onderzoek trachtte dit te 

bereiken door steeds te gaan nadenken en stil te staan bij de eigen normen, waarden en opvattingen. 

Dat geldt ook bij het uitschrijven van de resultaten. Wanneer voldoende bij de eigen opvattingen 

wordt stilgestaan, blijkt dit net een sterkte van het onderzoek. Het doel van de onderzoeker is 

namelijk het bijbrengen van kennis eerder dan het bijbrengen van vooroordelen of subjectiviteit (Van 

Hove, 2014).  

- Ethische aspecten 

Ethiek begint en eindigt met de onderzoeker in kwestie (Van Hove, 2014). Vertrouwen en respect 

voor de privacy zijn onontbeerlijk om een veilige en comfortabele omgeving te creëren voor de 

participant om het gesprek aan te gaan (McConnel-Henry et al., 2009). Om die twee essentiële 

elementen te verzekeren binnen dit onderzoek, werd gebruik gemaakt van een geïnformeerde 

toestemming. Dat document werd gekaderd en ondertekend voor aanvang van het interview. Op 

desbetreffend document wordt de naam van de deelnemer vermeld, maar in het verdere onderzoek 

wordt gebruik gemaakt van een pseudoniem. De identiteiten van de verschillende participanten 

worden nergens in dit onderzoek vermeld. De privacy van alle participanten werd aldus te allen tijde 

voorop gesteld.  

 

Een voorbeeld van de informed consent kan worden teruggevonden in bijlage één, p.56. Indien er 

inzage wordt gewenst in de ondertekende informed consents van dit onderzoek, kunnen deze 

opgevraagd worden aan de vakgroep Orthopedagogiek te Begijnhoflaan 464, Gent. Deze worden niet 

toegevoegd aan dit document om er voor te zorgen dat deelnemers op geen enkel tijdstip in 

verlegenheid kunnen worden gebracht.   

 

Na het indienen van dit onderzoek, zal aan alle participanten worden meegedeeld dat de opnames 

die verzameld werden, vernietigd zijn. 
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3. Analyse van de resultaten 

Via het lezen en herlezen van de verschillende interviews, en met behulp van het thematisch 

analyseren van de resultaten werden een aantal nieuwe thema’s voorop gesteld. Die thema’s zijn 

standaardiseren versus differentiëren als leerkracht, leraren blijven leren, ondersteuning van leraren 

in het team en leraren en leerlingen ontmoeten elkaar. De concepten rhizoom, becoming, encounter 

en desire zijn als rode draad terug te vinden doorheen de verschillende thema’s.  

3.1 Standaardiseren versus differentiëren als leerkracht 

Alle veertien participanten van dit onderzoek zijn er steevast van overtuigd dat lesgeven heel wat 

meer is dan louter overbrengen van kennis. Lesgeven wordt als veel breder gedefinieerd:  

  

   “ Het is veel meer dan kennisoverdracht, hé. Dat is het al zeker niet meer, het is veel ruimer”   

      (Kristien, docente hoger onderwijs).  

Zo zorgt het M-decreet er onder andere voor dat differentiatie een groot onderdeel van het lesgeven 

wordt. In de klas zijn er verschillende individuen met uiteenlopende sterke en minder sterke 

eigenschappen. Om aan de noden van elk kind tegemoet te komen, moet men steeds vaker op 

verschillende niveaus gaan werken.  

“Ja, want als een baby… Dat vinden we maar normaal. De ene krijgt op zoveel maand tandjes,  

  de andere op zoveel. De ene gaat lopen op een jaar en de andere… En dat is oké. Maar eens  

  ze 2,5 jaar zijn moeten ze toch wel allemaal naar de kleuterklas en ze moeten zindelijk zijn.  

  Maar eigenlijk is dat de realiteit niet. Het ene kind gaat gewoon veel rapper dan het andere”.  

              (Sarah, lerares lager inclusief onderwijs)  

  

Naast het tempo dat moet worden aangepast, moet dit ook gebeuren met de klasgrootte. Het aantal 

leerlingen in de klas zou moeten afnemen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat leerkrachten 

aangeven twijfels en onzekerheden te hebben omtrent te grote groepen in het regulier onderwijs. 

Leerkrachten van dit onderzoek ervaren grote groepen in het inclusief onderwijs namelijk als een 

belemmering om inclusie ten volle te realiseren. Wanneer men binnen die grote groepen ook nog 

eens moet gaan differentiëren, wordt het nog moeilijker. Leraren geven ook aan dat die grote 

klassen tevens nadelig kunnen zijn voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Lieve, een 

lerares buitengewoon onderwijs stelt het als volgt:  
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 “We komen met grotere klasgroepen te staan, wat nadelig is voor onze kinderen die echt wel  

    zorg nodig hebben” (Lieve, lerares buitengewoon lager onderwijs). 

Om differentiatie mogelijk te maken is er nood aan werkvormen waarbij het om meer gaat dan enkel 

het overbrengen van theorie. Leerkrachten geven aan dat ze steeds vaker aan de slag gaan met 

nieuwe werkvormen. Zo is bijvoorbeeld co-teaching voor heel wat leraren niet onbekend. Toch had 

er slechts één participant van dit onderzoek ervaring mee. Naast co-teaching, worden ook bepaalde 

taal- of wiskundemethodes aangehaald die uitgaan van projectmatig werken. Ook docenten hoger 

onderwijs geven simulatie-onderwijs, gsm-gebruik, … aan als nieuwe werkvormen. Bij het werken 

met deze technieken, neigt lesgeven volgens die leerkrachten steeds vaker naar coaching.  

 

Docenten van de hogeschool geven in deze interviews aan dat het zoeken naar talenten van 

leerlingen ook een vorm van differentiatie inhoudt. Bianca stelt het als volgt:  

  “Ik schrijf niet goed, maar dat krijg je niet goed. Maar ik kan andere dingen goed, ik ben dan  

   heel gestructureerd. Awel, geef mij dingen waar ik structuur kan in brengen, agendapunten  

    of een vergadering leiden. En daar haal ik energie uit. En dat heb ik wel geleerd bij studenten  

  ook, om mij te richten op de positieve zaken.”  

Op zoek gaan naar talenten van elk individu kost tijd, maar biedt heel wat mogelijkheden. Elke 

leerling heeft zijn eigen manier van werken, zijn eigen leerstijl. 

 

Differentiatie biedt het voordeel dat het mogelijk wordt dat elke student de nodige aandacht krijgt. 

Het zorgt ervoor dat de extra aandacht die soms naar leerlingen met een extra ondersteuningsnood 

gaat, niet ten koste gaat van andere studenten. Leerkrachten wijzen er namelijk op dat sterke 

studenten die uitblinken niet mogen worden vergeten.   

 

Een heel mooi praktijkvoorbeeld van differentiatie kwam aan bod in dit onderzoek. Een lagere school 

waar één van de participanten lesgeeft, maakt gebruik van klasoverstijgende niveaugroepen. Een 

klasoverstijgende niveaugroep vereist dat de uren van alle leraren, voor bepaalde vakken o.a. taal en 

wiskunde, van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar gelijk liggen. Leerlingen kunnen op die manier 

gemakkelijk van groep wisselen.  

  “Zowel naar boven als naar beneden wordt er gedifferentieerd en het is niet dat je binnen uw  

  eigen groep niet meer moet differentiëren, maar we zitten met kindjes die echt een nood  

  hebben en die soms een of twee groepen moeten terugkeren” (Sarah, lerares lager onderwijs).  
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Daarbovenop splitsen ze wiskunde nog extra op in getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen, … 

Als volgt kunnen kinderen bijvoorbeeld enkel voor getallenkennis naar een andere leergroep 

verschuiven en voor de andere onderdelen les volgen met hun klasgenoten.  

 

De manier van werken uit het praktijkvoorbeeld biedt vanzelfsprekend een aantal voordelen. Het 

brengt bijvoorbeeld heel wat rust in de klas, zowel voor leraren als leerlingen. Daarnaast zorgt dit 

systeem ervoor dat geen enkele leerling wordt gestigmatiseerd. Er zijn namelijk heel wat kinderen 

die verschuiven van groep, niet enkel leerlingen met een extra ondersteuningsnood. Deze manier van 

werken vraagt ook heel wat overleg met collega’s, wat heel verrijkend kan zijn. Naast de verrijking in 

ervaring en inzicht, zorgt het er bovendien voor dat leraren niet alleen verantwoordelijk zijn.  

 

Ook bij de kleuters wordt dit systeem in de school van Sarah stilaan uitgewerkt. Dit naar aanleiding 

van een groeiende nood aan menggroepen. Deze school bevat een kansarm publiek en heel veel 

anderstaligen, wat maakt dat sommige kleuters het erg moeilijk hebben om hun leeftijdsgenoten bij 

te houden.  

 

Naast de leergroepen, wordt ook bij de overgang naar een volgend leerjaar rekening gehouden met 

de sterktes en minder sterke kanten van leerlingen. Sarah legt het als volgt uit:  

  “En er zijn een aantal kinderen die te sterk zijn om te dubbelen, maar te zwak om door te  

   gaan. Dus dan wordt er een middenweg gezocht. Er zijn een aantal kinderen die naar het  

   tweede schuiven maar die een paar maand in het tweede gaan meedraaien. Vanaf november  

   gaan die dan naar leergroep één terugkeren voor wiskunde of taal afhankelijk van hun  

  noden.”  

 

Het gedifferentieerd werken hangt ook samen met een aantal twijfels en onzekerheden van 

leerkrachten. Ondanks de grote voordelen die differentiatie meebrengt, zorgt het voornamelijk voor 

extra belasting voor de leerkracht. Daarnaast vraagt differentiëren ook heel wat planning op 

voorhand. Daaromtrent geven leraren aan het gevoel te hebben dat de zorg voor de leerling steeds 

meer wordt uitgebreid, terwijl de zorg voor de leraar nogal beperkt is.  

 

Volgens Sarah dient echter ook bekeken te worden in hoeverre de extra belasting opweegt met wat 

je eruit krijgt. Volgens haar is de extra belasting heel weinig vergeleken met wat het met de kinderen 

en de werking van de school doet.  
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Tegenover differentiatie staat standaardisatie. Standaardisatie biedt namelijk net heel weinig 

mogelijkheden om op het niveau van elke student te werken. Het wil uniformiteit en gelijkheid 

bevorderen. Betrokken op dit onderzoek, blijkt dat leraren standaardisatie noodzakelijk achten. Zo 

ervaren enkele leerkrachten leerplandoelstellingen of ECTS-fiches als een belangrijk onderdeel van 

het lesgeven. Leraren zien die standaardisatie als een houvast om doelen te stellen voor hun 

leerlingen. 

   “Wel, die leerplandoelstellingen dat is heel belangrijk. Waarom? Omdat op het einde van het  

  jaar moeten ze bepaalde zaken toch bereikt hebben” (Ellen, lerares PAV middelbaar  

  onderwijs).  

Leraren stellen dat standaardisatie niet altijd een negatieve bijklank moet hebben. Een reproductie 

van kennis en een gestandaardiseerde les kunnen sommige leerlingen heel wat bijbrengen, 

bijvoorbeeld leerlingen met autisme.  

Te strikte uniformiteit en gelijkheid, daarentegen, lijkt hen echter niet aangewezen. Standaardisatie 

zorgt namelijk ook voor een aantal beperkingen in de klaspraktijk, o.a. beperkingen in creativiteit. 

Leraren benoemen dit als het hebben van weinig spelingsruimte. Zo moeten een aantal zaken reeds 

van bij het begin van het schooljaar vastliggen, waardoor er geen rekening kan worden gehouden 

met de groep leerlingen van die klas. Naast beperkingen in creativiteit, kan standaardisatie ook het 

terugdringen van de betrokkenheid van leerlingen faciliteren. 

Hoofdzakelijk zijn leraren van mening dat een duidelijke structuur nodig is, maar dat leraren binnen 

die structuur de nodige vrijheid moeten hebben. Enige flexibiliteit is aangeraden. De structuur moet 

op bepaalde momenten kunnen worden losgelaten. Dit om beter en meer te kunnen inspelen op de 

eigenheid van de klas/ specifieke student. 

  “Want voor iedereen hetzelfde is sowieso niet haalbaar. Dan scoort dat kind ook altijd slecht  

  en heeft dat geen nut” (Evi, kleuterjuf).  

Het is belangrijk om te gaan kijken naar de noden van het kind en naar waar je dat kind kan naartoe 

brengen. Het kind zover mogelijk brengen is een doelstelling die verschillende leraren zichzelf stellen. 

Dit kan bijvoorbeeld aangepakt worden via curriculumdifferentiatie. Die curriculumdifferentiatie 

maakt het mogelijk kinderen een apart traject te bieden. In een voorbeeld uit dit onderzoek, maakt 

de leerkracht gebruik van een aantal mappen met aparte oefeningen voor een aantal leerlingen. 

In het hoger onderwijs wordt het door als volgt geformuleerd:  
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  “Vroeger was je erdoor of gebuisd, maar nu heeft iedereen zo’n individueel studietraject dat  

  mensen met faciliteiten ook geholpen worden”  

In het buitengewoon onderwijs is de standaardisatie niet zo strikt. Leraren hebben sterke vrijheid in 

het realiseren van een aantal ontwikkelingsdoelen. Vaste curricula, kaders,.. zijn niet inherent aan 

hun manier van werken. In het regulier onderwijs is die standaardisatie wel nog sterk aanwezig. Voor 

kinderen met een individueel handelingsplan mag daar worden vanaf geweken. Toch zijn er nog 

steeds vaste lesblokken, manieren van werken die standaardisatie in de hand gaan. Ook het hoger 

onderwijs wordt gekenmerkt door elementen van standaardisatie, zoals ECTS-fiches. Leraren hebben 

echter wel de mogelijkheid zelf het curriculum van hun studenten te hervormen via een 

curriculumwerkgroep. Er is dus wel enige flexibiliteit. 

3.2 Leraren blijven leren 

Onderwijs op maat van elk kind vraagt het oneindig zoeken naar manieren van aanpak. Dit kan ook 

worden gezien als experimenteren. Leraren experimenteren binnen de klas, elk op hun eigen manier. 

Verschillende leraren noemen het een zoeken op vragen in het lesgeven.  

De participanten van dit onderzoek geven duidelijk aan dat lesgeven niet statisch is. Lesgeven is altijd 

blijven leren.  

  “Als ik nu nadenk over mijn eerste lessen… Ik moet een saaie doos geweest zijn” (Bianca,  

  docente aan de hogeschool).  

  “Lesgeven is iets waar jaren moeten overgaan en waar je zelf moet voor openstaan en heel  

  veel moet van leren. Zelf nu nog leren wij” (Patrick, leraar middelbaar onderwijs).  

Elk jaar zijn er andere leerlingen met andere karakters, die een andere aanpak vragen. Het zoeken 

van nieuwe manieren van lesgeven, die inherent zijn aan het continu leren van de leerkracht, 

verloopt niet vanzelfsprekend. Leerkrachten moeten zich aanpassen en met vallen en opstaan tot 

nieuwe manieren van aanpak komen. Volgens de participanten van dit onderzoek is er namelijk iets 

mis wanneer je dit niet meer doet als leraar. Daarom is het belangrijk om jezelf te motiveren om te 

blijven leren.  

Leerkrachten geven soms aan zich onvoldoende geschoold te voelen om leerlingen met een extra 

ondersteuningsnood voldoende goed te kunnen begeleiden. Ze twijfelen met andere woorden, aan 

hun eigen competenties. Enkele leerkrachten geven aan dat zij heel graag een bijkomende opleiding 
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zouden volgen, om ook meer ondersteuning in de klas te kunnen bieden. Ze hebben naast twijfel aan 

hun eigen competenties, ook het gevoel dat ze nu te vaak moeten doorsturen buiten de klas. 

Wanneer leerkrachten meer zouden kunnen werken vanuit een zorgperspectief of met een 

psychologische achtergrond, kunnen ze een bredere basiszorg aanbieden. Een geïntegreerde zorg 

kan dan praktisch ook voor ouders heel wat minder belasting bieden. Zo moeten zij, volgens 

leerkrachten, minder rondrijden na de schooluren om bijvoorbeeld de psycholoog te bezoeken.  

Beïnvloeding vanuit ervaringen, persoonlijke historiek en opleidingen hebben een invloed op de 

dagelijkse werking in de klaspraktijk. Voornamelijk ervaring komt aan bod als een element dat 

leerkrachten sterk beïnvloedt. Zo geeft ervaring de leraar verschillende manieren om situaties aan te 

pakken. Je leert uit bepaalde situaties en daarom ga je zaken anders aanpakken. 

   “Het is door ervaring dat je altijd maar beter wordt” (Ellen, leerkrachte PAV middelbaar  

  onderwijs).  

Ervaring leert de leerkracht ook meer bij over zichzelf. Studenten kunnen leraren een spiegel 

voorhouden. Ze zorgen ervoor dat de leraar kritisch gaat reflecteren. Die kritische reflectie kan 

confronterend zijn. Persoonlijke crisisjaren zorgen voor moeilijke momenten, maar bieden ook 

mogelijkheden. Ze vormen u als leerkracht in de manier waarop je er mee omgaat. 

 

Daarbovenop beïnvloeden ervaringen, persoonlijke historiek en opleidingen niet enkel de dagelijkse 

werking in de klas, maar ook de samenwerking tussen leraren op schoolniveau. Lieve, lerares lager 

buitengewoon onderwijs stelt:  

“Dat zijn allemaal zaken die je rechtstreeks en onrechtstreeks gaat inzetten. En niet alleen in 

uw klaswerking maar ook in uw schoolwerking: omgang met collega’s, met directie. Dat 

veranderd allemaal.” 

Heel wat leraren benoemen zichzelf, ook na heel wat jaren ervaring nog niet als volwaardig 

leerkracht. Leraar zijn is een variabel beroep: een aanpak dat vorig jaar werkte, werkt mogelijks dit 

jaar niet meer. De participanten van dit onderzoek voelen hun beroep aan als nooit af, ze moeten 

blijven nieuwe manieren zoeken en bijleren. Anderzijds ervaren leraren ook betekenisvolle 

momenten in hun loopbaan, waarop ze zichzelf wel als ‘volwaardig’ beschouwen. Voorbeelden van 

zo’n betekenisvolle momenten zijn momenten waarop leraren inspecties, doorlichtingen hebben 

meegemaakt, momenten waarin ze zich heel erg sterk voelen in het team waarvan ze deel 

uitmaken, …  
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3.2.1 Twijfels en onzekerheden in het lesgeven  

Twijfels en onzekerheden in het lesgeven zijn inherent aan een variabele loopbaan als leerkracht. 

Volgens de participanten van dit onderzoek bemoeilijken te weinig werkingsmiddelen en te weinig 

personeel inclusie. Een aantal leraren geven aan dat het integreren van psychologen, kinesisten en 

andere ondersteuning binnen de werking van de school, inclusie kan bevorderen. Zo’n externe 

ondersteuning is momenteel reeds geïntegreerd in het buitengewoon onderwijs, maar niet in het 

regulier onderwijs.  

Uit de resultaten van dit onderzoek komt ook naar voor ondersteuning van het CLB, niet altijd 

voldoet. In Brussel geldt bijvoorbeeld dat per school en per schooljaar slechts acht kinderen mogen 

worden aangemeld bij het CLB. Jonas, een leerkracht L.O. zegt:  

  “Ja, en dat is wel echt erg. Als je dus de negende of de tiende bent, val je uit de boot. We  

  hebben hen (CLB) daarmee geconfronteerd maar ze beweren dat ze er niets kunnen aan doen.  

  Ze hebben dat nu zo moeten oplossen, want anders kunnen ze dat niet bolwerken.” (Jonas,  

  leraar L.O. lager onderwijs). 

Het lerarenteam en de school moet kiezen welke kinderen het eerst ondersteuning nodig hebben. De 

grootste onzekerheid die daarmee gepaard gaat is het onvoldoende kunnen aanbieden van 

ondersteuning.  

Ook het gebrek aan praktische ondersteuning kan een frustratie voor de leerkracht meebrengen. 

Bijvoorbeeld wanneer de infrastructuur niet toelaat studenten optimaal te ondersteunen zonder 

deze te stigmatiseren.  

3.3 Ondersteuning van leraren in het team 

Leraren ervaren twijfels en onzekerheden over het tekort aan ondersteuning dat aan hen wordt 

aangeboden. Hun grootste zorg is de hulp die hen ontbreekt in de klas. Om om te gaan met het 

tekort aan ondersteuning kan een goede teamwerking heel wat houvast bieden. 

Voor de verschillende participanten van dit onderzoek heeft het hebben van een team verschillende 

functies: een team zorgt voor informatie, men kan leren van elkaar, omgaan met verschillende 

mensen, men kan elkaar aanvullen, praktische ondersteuning, …   

 

Verschillende leden van een team bieden elkaar informatie. Wanneer leraren voldoende tijd 
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vrijmaken om elkaar op de hoogte te stellen van hoe het met bepaalde kinderen gaat, biedt dit veel 

mogelijkheden.  

  “Waardoor je meer zicht hebt op alles en je elkaar ook tips kan geven om zaken uit te  

  proberen met een bepaald kind. En dat is enorm verrijkend” (Sarah, lerares inclusief lager  

  onderwijs – over wekelijkse gesprekken met haar collega’s).  

Daarnaast kunnen collega’s bepaalde zaken ook ervaren of net anders ervaren. Dit biedt opnieuw 

aanzet tot overleg en delen van informatie. Voor Ellen, lerares PAV middelbaar onderwijs, is durven 

raad vragen ook een element in de ondersteuning van leraren.  

Deel uitmaken van een team vraagt ook het kunnen omgaan met de verschillende leden van dat 

team. Leraren geven aan dat het niet altijd even gemakkelijk is om met iedereen samen te werken. 

Een voorbeeld dat werd aangehaald in de interviews, is dat meer ervaren leerkrachten soms meer 

blijven vastzitten in hun denken van zoveel jaar terug. Dit kan de samenwerking tussen leraren 

bemoeilijken. Naast verschillen in de manier van werken, zijn er ook verschillen in de karakters van 

leraren. Ook dit kan de samenwerking in sommige gevallen belemmeren. 

 

Toch blijkt dat het belangrijk is dat men als team op dezelfde lijn staat naar leerlingen toe. Leerlingen 

voelen dit heel goed aan. Wanneer leraren niet op dezelfde lijn staan, kunnen leerlingen hier 

mogelijks misbruik van maken. Overleg is daarin misschien wel het sleutelwoord. Daarnaast hoort 

hier ook bij dat alle leraren als team de ondersteuning van een leerling met specifieke 

onderwijsbehoeften op zich nemen. Dit vermijdt situaties waarbij de ene leraar heel graag een 

bepaalde leerling met een ondersteuningsnood in zijn klas opneemt, terwijl de volgende leraar dit 

misschien niet ziet zitten.   

Als volgt, kan men elkaar aanvullen als team. Leraren kunnen heel wat leren van elkaar. Dit geldt 

zowel voor meer ervaren als voor nieuwe leraren:  

  “Iemand die ouder is, heeft misschien ook al zo’n kind gehad of iemand die jonger is, heeft  

  misschien in zijn opleiding al het een of het ander gezien of nieuwere impulsen” (Sarah,  

  lerares lager inclusief onderwijs).  

Elkaar aanvullen kan ook meer specifiek worden ingevuld. Een praktisch voorbeeld is een docente die 

vermeld dat zij bewust weinig geconfronteerd wordt met eerstejaars omdat zij het er moeilijk mee 

heeft dat ze daar heel wat energie in steekt, terwijl leerlingen nog vaak stoppen. Ze geeft daarbij aan 
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dat enkele andere collega’s op hun beurt wél heel erg goed zijn om eerstejaars op te vangen. Die 

aanvulling lijkt haar perfect. 

Naast het bieden van informatie, elkaar aanvullen, … is ook de praktische ondersteuning die leraren 

elkaar kunnen bieden een onderdeel van de teamwerking. Praktische ondersteuning kan 

bijvoorbeeld ondersteuning zijn bij moeilijke oudergesprekken of ondersteuning bij elkaar in de klas. 

Wanneer je het als leraar even niet meer ziet zitten met enkele of bepaalde leerlingen, kan een 

andere leerkracht bepaalde kinderen even bij zich nemen. Bo, lerares buitengewoon onderwijs, zegt 

hierover:  

  “Of we gaan naar een collega: als ik hier bijvoorbeeld een probleem heb, dan kan ik bij A.  

  terecht en dan komt A. dat meisje/jongen uit de groep halen zodat ik even op mijn positieve  

  kan komen. Zie je, zo proberen we elkaar ook te steunen. Zo weten we van elkaar dat we  

  altijd ergens terecht kunnen”. 

Naast de verschillende functies die een team bezit, dient ook nog worden aangehaald wie leraren 

aangeven als onderdelen van een team.  

Leerkrachten zijn vanzelfsprekend deelnemers van hetzelfde team. Maar naast leerkrachten zijn er 

nog heel wat andere teamleden zoals zorgleerkrachten, GON-begeleiders, ouders, directie, 

vervangleerkrachten, …  

Sommige leerkrachten zetten stilaan vaker de deur van hun klas open naar extra ondersteuning van 

buitenaf, o.a. zorgleerkrachten, GON-begeleiders, tolken, …  

  “Ik ben verantwoordelijk voor mijn klas, maar ik zet mijn klas open. De zorg komt daar in, en  

  een andere leerkracht komt daar in en je overlegt met elkaar over dat kind of over die groep”  

  (Sarah, lerares inclusief lager onderwijs).  

 

Het onthalen van die extra ondersteuning in de klas kan echter voor sommige leerkrachten een 

drempel vormen. Het brengt onzekerheid mee omdat anderen hen kunnen beoordelen. Eén 

leerkrachte haalde echter ook aan dat te veel verschillende begeleiders in de klas niet altijd even 

positief is. Het kind merkt al snel dat alleen hij/zij zo’n groot aantal mensen rondom zich heeft. Sarah, 

wiens klas al geruime tijd open staat voor andere leerkrachten stelt daarentegen het volgende:  

  “Ik zing graag, ik ben muzikaal. Ik ga nu in de klas van de leerkracht van vijf en zes muziek  

  gaan geven en hij komt bij mij drama geven. Hij komt in mijn klas en ik praat met hem ook  
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  daarover. Ik vraag hem hoe het was en je bent samen verantwoordelijk. En dat maakt dat je  

  veel kan bereiken met kinderen”.  

Gon-leerkrachten en andere zorgleerkachten horen dus onvermijdelijk bij het team van een school. 

Leraren geven aan heel wat bij te leren van GON- en zorgleraren. Dit biedt leraren heel wat 

handvaten en tips. Anderzijds geven leraren ook aan dat eens de begeleiding verdwijnt, ze opnieuw 

het gevoel het er alleen voor te staan.  

Daarnaast zijn ook ouders deel van het team. Ouders bieden leerkrachten feedback en evaluatie om 

bij te sturen in hun aanpak op school. Volgens leraren buitengewoon onderwijs, moet er ook een 

goede wisselwerking zijn tussen de manieren van aanpak thuis en de manieren van aanpak op school. 

Soms moeten ouders echter aangetrokken worden door de school, om van hun expertise gebruik te 

kunnen maken. Ouders zijn niet altijd even gemakkelijk te bereiken. In de school van Sarah pakken ze 

dit aan door oudercontacten vrij en net na school te plaatsen. Ze nodigen ouders ook uit bij bepaalde 

vergaderingen wanneer het om hun kind gaat. Daarnaast maken ze gebruik van tolken, telefoon/sms 

wanneer de communicatie niet vlot verloopt. Soms gaan ze zelf aan huis om ouders te bereiken. Het 

is voornamelijk belangrijk om ouders niet enkel te betrekken wanneer het niet goed gaat, maar ook 

wanneer het wél goed gaat. Bo, lerares buitengewoon onderwijs, stelt het volgende:  

  “Ja, we proberen toch zowel de goede als de slechte dingen te vermelden aan de ouders. Niet  

  alleen de ouders naar school laten komen als het niet goed gaat. Dat is iets wat we vroeger  

  wel te vaak deden”. 

Ook de directie speelt een rol in de teamwerking. De directie kan de werking van het team 

ondersteunen. Uiteraard is dit in de praktijk niet altijd even haalbaar:  

  “Ik ben al vier keer veranderd van directie in die acht jaar tijd” (Jonas, leraar L.O). 

 

Naast leerkrachten, zorgleerkrachten, GON-begeleiders, ouders en directie maken ook leraren die 

vervangingen komen doen op school deel uit van het team. Daarbij is het belangrijk om ook hen 

voldoende ondersteuning te bieden. Leerlingen hebben het bijvoorbeeld soms moeilijk om die 

leerkrachten onmiddellijk te aanvaarden. Leerlingen hebben hier soms wat tijd voor nodig. En 

wanneer ook aan deze collega’s tips en ondersteuning bieden om dit te faciliteren, maakt dit alles 

een heel stuk gemakkelijker.  
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3.4 Leraren en leerlingen ontmoeten elkaar 

Leraren beschrijven de relatie die zij hebben met hun leerlingen elk op hun eigen manier. Zo stellen 

leraren bijvoorbeeld:  

   “Ik denk dat dat zo ergens zweeft tussen leerkracht en tante – nichtje/neefje”. (Lieve, lerares  

  buitengewoon onderwijs) 

  “We proberen onze studenten ook wel individueel te kennen en hun levensverhaal ook wel  

  wat te schetsen en te kennen.” (Lien, docente hoger onderwijs) 

Vaak definiëren ze de relatie met hun leerlingen als open en gelijkwaardig. Echtheid wordt 

vooropgesteld als een kenmerk van de leerkracht in de relatie naar de leerling toe. Volgens dit 

onderzoek zijn ook tijd nemen voor de leerling, steun bieden aan de leerling, samen plezier maken, 

elkaar vertrouwen en luisteren naar elkaar kenmerken van de relatie tussen leraar en leerling. Voor 

enkele leraren is elkaar knuffelen ook een onderdeel van die relatie. Tot slot, vermelden leraren ook 

dat zij belang hechten aan respect.  

Over het algemeen definiëren leraren de relaties met leerlingen met een extra ondersteuningsnood 

niet sterk verschillend van relaties met reguliere studenten. Leraren geven aan op dezelfde manier 

aan de slag te gaan met leerlingen met een beperking, vaak mits differentiatie voor elke leerling. 

Toch zien we dat er bij leerlingen met een extra ondersteuningsnood ook sprake kan zijn van een iets 

hechtere relatie. Dit komt omdat leraren aangeven soms net iets meer aandacht te hebben voor 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Voor de leraren van dit onderzoek is het belangrijk 

om hierbij te vermelden dat desbetreffende leerlingen niet meer mogen dan andere studenten. En 

wanneer voor bepaalde leerlingen toch een uitzondering wordt gemaakt, dan is het volgens leraren 

vooral belangrijk om uit te leggen waarom dat het geval is.  

 

Een spanningsveld dat naar voor komt uit dit onderzoek is ‘afstand-nabijheid’. Leraren willen een 

steun zijn voor leerlingen op het moment dat ze dit nodig hebben, maar vinden het ook belangrijk 

om de nodige afstand te bewaren. Die afstand is belangrijk om niet te vervallen in een 

vriendschapsrelatie. Leraren achten afstand noodzakelijk om leerlingen iets te kunnen bijbrengen. 

Voornamelijk pakken leraren dit aan door streng te zijn, maar ook rechtvaardig.  

Wat echter meerdere malen naar voor kwam is dat schrijnende thuissituaties een invloed kunnen 

uitoefenen op de balans. Ze geven leraren aan het moeilijker te vinden om de nodige afstand te 

bewaren.  
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 “Thuissituaties die heel erg schrijnend zijn, waardoor je ook weer heel moeilijk die lijn en die  

  balans kan vinden. ” (Lieve, lerares buitengewoon lager onderwijs).  

Het welbevinden van de leerling komt uit dit onderzoek ook naar voor als een belangrijk element om 

inclusie mogelijk te maken. Voornamelijk leraren buitengewoon onderwijs zien een hoog 

welbevinden van leerlingen als een essentieel element om leerlingen informatie bij te brengen. 

  “Maar dan is het vooral op dat sociaal-emotionele dat we eigenlijk gaan inzetten, zodat ze  

  kunnen komen tot taal en rekenen” (Bo, lerares buitengewoon onderwijs).  

Volgens enkele leraren is het ook belangrijk om leerlingen niet te gaan frustreren. Frustraties zouden 

kunnen optreden wanneer de lat te hoog ligt voor bepaalde leerlingen. Wanneer leraren deze lat niet 

verleggen, kunnen frustraties bij leerlingen de overhand nemen. Dit omdat die leerlingen het gevoel 

hebben dat ze niet kunnen wat iemand van hun leeftijd wel kan. Sarah, een lerares lager inclusief 

onderwijs zegt daarover: 

   “Als je kinderen gaat meetrekken en ze kunnen het niet aan, dan gaan die heel vaak  

  probleemgedrag gaan stellen, opstandig zijn, blokkeren en zijn ze schoolmoe. Maar als dat  

  kind wel succes ervaart, geeft dat een hele andere insteek en motivatie dan wanneer dat kind  

  de hele tijd met zijn hoofd tegen de muur loopt en aanvoelt dat hij het niet kan”.  

In het buitengewoon onderwijs moeten leraren kinderen die uit het regulier onderwijs komen vaak 

eerst een hele poos tot rust laten komen, net omwille van frustraties die optreden. Bij het optreden 

van frustraties kan curriculumdifferentiatie, dat hierboven reeds werd uitgelegd, soelaas bieden. Ook 

individueel werken en differentiatie zorgt dat dit kan worden vermeden.  

 

Een kind dat zich niet goed voelt, heeft ook een invloed op de leerkracht. Zo stelt Evi (kleuterjuf): 

   “Die jongen was ongelukkig, maar ik was zelf ook ongelukkig. Ik vind dat schrijnend, dat doet  

  emotioneel met u als juf heel veel als uw kinderen ongelukkig zijn. En nu zag ik dat manneke  

  lachen en plezier maken. Die heeft zo een aanstekelijke lach. Dat geeft zo een goed gevoel.”  

Voor één bepaalde lerares buitengewoon onderwijs, speelt ook de maatschappij een rol in het ‘zich 

goed voelen’. Zij probeert er in de werking van haar lessen toe te komen dat ook de maatschappij en 

mensen rondom kinderen met een extra ondersteuningsnood zich ook goed voelen.  

 

Een leerkrachte merkt op, dat vertrekken vanuit het welbevinden van de leerling ook de 

samenwerking met ouders gemakkelijker maakt. Wanneer de leerkracht bepaalde maatregelen 



39 
 

kadert in functie van het welbevinden van de leerling, zijn ouders volgens die leerkrachte vaker 

begripvol.  

Ook belangrijk om te vermelden is dat niet enkel de meest luidruchtige leerlingen moeten worden 

gehoord, maar ook kinderen die teruggetrokken en stiller zijn. Het gaat namelijk om het welbevinden 

van alle leerlingen.  

Tot slot, stellen docenten uit het hoger onderwijs voor om talenten in te zetten zodat het 

welbevinden van leerlingen kan worden verhoogd. De focus op sterktes, eerder dan werkpunten 

maakt dit mogelijk.  

3.5 Confrontaties  

Leraren en leerlingen ontmoeten elkaar bijna dagelijks, ze spenderen heel wat tijd samen. 

Vanzelfsprekend vinden er confrontaties plaats in die tijd dat samen wordt doorgebracht. Die 

confrontaties kunnen als positief of als negatief worden ervaren.  

Leraren ervaren deze confrontaties elk op hun eigen manier. Daarbij vinden leerkrachten het 

belangrijk om de focus op het positieve te leggen. Er werden in dit onderzoek heel wat voorbeelden 

van positieve confrontaties meegegeven. Zo stelt een lerares uit het buitengewoon onderwijs:  

   “De stapjes die hier gezet worden zijn heel klein en gaan heel traag en het zijn er niet veel op  

  een jaar maar als er stapjes zijn, dan zijn het vreugdesprongetjes toch wel, hé.”  

Ook aan appreciatie door leerlingen of ouders hechten sommige leerkrachten heel wat belang. Ellen 

stelt bijvoorbeeld:  

  “Ik heb zo een kast en daar staan zo’n paar trofeeën in. Er heeft eens een meisje iets voor  

  zakdoeken in te steken gemaakt, of een handdoek met mijn naam op, …” 

Ondanks de focus op het positieve in confrontaties, kunnen confrontaties ook als negatief worden 

ervaren. Leraren gaan hier opnieuw op een diverse manier mee om. Zo wordt het concept time-out 

enkele malen aangehaald. Time-out wordt door verschillende leraren op verschillende manieren 

ingevuld: een time-out stoel, time-out zone, prikkels verwijderen, … Naast time-out blijkt ook het 

achterhalen van de oorzaak van de confrontatie een belangrijke manier van aanpak.  

Daaromtrent geven leraren aan dat ze begrijpen dat sommige (negatieve) confrontaties met 

leerlingen hun oorsprong niet in de klas terugvinden, maar vaak daarbuiten. Het conflict wordt 

minder persoonlijk opgevat, het emotionele wordt er van tussen gelaten. Uiteraard mag de leraar 

bepaalde zaken niet tolereren, toch zal die niet kwaad blijven. Zo probeert de leraar opnieuw het 

positieve te zien, ook in moeilijkere momenten. 
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Over het algemeen geven leraren aan leerlingen heel wat kansen te geven. Ze gaan dit vaak 

individueel bekijken. 

   “Er is een linkerkantlijn en een rechterkantlijn maar die staat niet onder spanning, die staat  

  niet strak. Dat wil zeggen als zij (leerlingen) naar links gaan of naar rechts, kunnen zij die lijn  

  nog altijd een beetje bewegen. Er is een flexibiliteit.” (Patrick, leerkracht zevende jaar BSO) 

 

Het aantal kansen dat leraren bieden in de klas is sterk individueel. Het hangt af van de situatie en 

van de leerling.  

 

Leraren geven ook de tip om confrontaties te ventileren. Het is goed om even uit de confrontatie te 

stappen en weg te gaan. Wanneer je als leerkracht in een conflict blijft hangen, trek je vaak aan het 

kortste eind. Even ventileren helpt dan om na te denken over bepaalde confrontaties.  

 

Uiteraard zijn er ook confrontaties waar leraren niet op zijn voorbereid. Zo had Ellen ooit een jongen 

met een wapen in haar klas. Van zodra hij haar zag, stak hij het wapen weg. Ze besloot om maar na 

afloop te reageren en kalm te blijven, voor de veiligheid van zichzelf en al haar leerlingen. Na de les 

deed ze aangifte van wapenbezit bij de directeur. Tot op de dag van vandaag twijfelt ze aan haar 

manier van aanpak op dat moment.  

 

Bij het ervaren van bepaalde confrontaties, geven leraren uit het middelbaar en hoger onderwijs aan, 

aan te voelen dat hun expertise ontoereikend is om een bepaalde leerling te helpen. Op hun beurt 

gaan ze daarom leerlingen doorverwijzen. Ze zien zichzelf als een eerste aanspreekpunt, om de 

leerlingen in de juiste richting voor zorg en begeleiding te sturen.  

 

Leraren zijn zich bovendien niet altijd bewust van wat confrontaties met leerlingen doen met hun 

manier van werken in de klas.  

  “Bewust? Altijd? Nee. Nogal dikwijls valt de puzzel achteraf in elkaar, hé” (Lieve, lerares  

  buitengewoon lager onderwijs).  

Toch lijkt dit soms wel het geval:  

  “We hebben dat hier al gemerkt dat kinderen dan te veel gaan eisen van u en u volledig  

  opslorpen, waardoor je de rest van de groep ook verliest”. (Bo, lerares buitengewoon lager  

  onderwijs) 
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Naast confrontaties tussen leraren en leerlingen, vinden er ook confrontaties tussen leerlingen 

onderling plaats. Ook daar speelt de leraar een rol. Zo moeten leraren hun aandacht verdelen onder 

alle studenten, wat niet gemakkelijk is. Er zijn altijd sterke studenten die net iets meer aandacht 

vragen, ook studenten die aandacht nodig hebben omwille van een bepaalde problematiek. Dit 

beïnvloedt op hun beurt de relatie tussen leerlingen.  

 

Docenten uit het hoger onderwijs geven allemaal aan dat ze weinig of niet tussenkomen in relaties 

tussen leerlingen. In het lager en middelbaar onderwijs komen leraren wel soms tussen.  

Over het algemeen aanvaarden kinderen heel veel van elkaar. Kinderen zijn vaak heel verdraagzaam 

naar elkaar toe. Sarah vertelt:  

  “Maar je kan met dat kind heel moeilijk communiceren, maar het is heel mooi om te zien hoe  

  mijn kinderen eigenlijk met haar omgaan. En ja, ze aanvaarden dat. M. is M. en M. heeft het  

  inderdaad soms moeilijk met dat”.  

Het is belangrijk, als leerkracht, om aan de andere leerlingen te verwoorden waarom kinderen soms 

wat extra ondersteuning nodig hebben. Sarah geeft dit als voorbeeld: 

  Kijk kindjes, die kindjes gaan nu naar leergroep twee want het gaat moeilijk voor rekenen. Is  

  dat erg? Nee, dat is niet erg. Dat is oké. Want jij bent sterk in dat en een ander kindje is sterk  

  in dat. En jij hebt het soms daar moeilijk mee. Voilà, kous af”.   

3.6 Geraakt worden door elkaar 

Heel wat interviews boden voorbeelden van geraakt worden. Leraren worden geraakt door 

leerlingen en leerlingen door leraren. Uiteraard komt in dit onderzoek slechts de stem van leraren 

aan bod. 

   “Die zit onder uw vel, he”. (Severine, docente hogeschool) 

  “Eigenlijk ben ik daar ik weet niet hoe fier op, op wat die bereikt heeft. Die heeft moeten  

  ploeteren, zwoegen” (Bianca, docente hogeschool).  

 

Geraakt worden door leerlingen komt in verschillende vormen naar voren uit de interviews. Sarah, 

bijvoorbeeld, frustreert zich in het feit dat één van haar leerlingen punten begint te verliezen omdat 

ze net heel goed weet dat hij meer in zijn mars heeft. Een leraar L.O., Jonas, voelt aan dat hij om een 

of andere reden altijd wel een speciale band heeft met leerlingen die het moeilijker hebben.  
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Wanneer leraren voelen dat een of meerdere leerling(en) ongelukkig zijn, heeft dat ook een invloed 

op hen. Leraren gaan daarom soms op zoek naar manieren waarop men ervoor kan zorgen dat de 

leerling zich beter voelt.  

 

Ook buiten de schoolomgeving hebben leerlingen een invloed op leraren. Zo heeft een lerares 

buitengewoon onderwijs, bijvoorbeeld, enkele jaren terug ‘binnenstebuiten’ opgericht. Dat is een 

organisatie die het uitgaan voor jongeren, ouder dan vijftien jaar, met een beperking mogelijk maakt.  

 

Geraakt worden door studenten kan er ook voor zorgen dat leraren twijfelen aan de grenzen die ze 

voor zichzelf stellen. Leraren gaan twijfelen aan wat ze wel of niet het beste doen. Daarbij wordt de 

afweging gemaakt wat mogelijk de grenzen van de leraar zelf overschrijdt en wat net niet. Een 

andere leerkracht, Severine, stelt daarover het volgende:  

  “Hij is nu gestopt en dat raakt mij enorm. Omdat ik ook ondertussen weet dat zijn  

  thuissituatie ook niet de ideale situatie is om hem te ondersteunen. En ja, het feit dat hij  

  gestopt is na de examens betekent wel dat hij een besluit heeft genomen. Maar hoe hij zich  

  daar bij voelt en wat er nu met hem gebeurd, ik zou dat willen weten. Maar bon, daar stopt  

  ons contact. Je moet ook professioneel blijven. Ik moet die jongen niet gaan opbellen om te  

  vragen hoe het nu met hem is. Ik moet dat niet doen, ik mag dat ook niet doen”. 

Uit het onderzoek bleek ook dat enkele leerkrachten het geraakt worden door een leerling anders 

invullen:  

   “Dat is daarom geen persoonlijke relatie, maar je vind het wel chapeau omdat die al zo een  

  mooi traject hebben afgelegd” (Stefanie, docente hoger onderwijs) 

Leraren die geraakt worden door leerlingen zijn geen voorstander van hiërarchische relaties. Leraren 

zijn er zich van bewust dat ze niet alles kunnen weten.  

  “Ons vakgebied is zo variabel dat zowel de leerling zijn oplossing perfect kan zijn als mijn  

  oplossing perfect kan zijn”, aldus Patrick.  

Relaties op basis van hiërarchie zijn volgens alle leraren van dit onderzoek ‘not done’. Bijgevolg zijn 

ze het er ook over eens dat deze niet meer kenmerkend zijn voor onze huidige samenleving. Om die 

reden zijn nieuwe werkvormen steeds populairder. Via nieuwe werkvormen komt er veel meer 

vanuit de kinderen zelf. Een voorbeeld van zo’n werkvorm is een taalmethode waarbij wordt 

uitgegaan van projectgericht werken. Er wordt samen met alle leerlingen op zoek gegaan naar de 

oplossing.  
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  “Het is niet het liefste dat hij doet, maar het feit dat hij daar met zijn groepje kan zitten en dat  

  hij mag… Dat hij eens de leiding mag nemen over zijn groep, samen mag zoeken naar de  

  dingen,… Die vindt dat geweldig. En dat is… Je ziet daar aan dat dat echt iets is dat sommige  

  kinderen echt kan uitdagen en motiveren”. (Sarah, lerares lager buitengewoon onderwijs) 
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4. Discussie en conclusie 

In de discussie worden de resultaten die werden geanalyseerd, naast de onderzochte literatuur 

gelegd. Daarnaast wordt ook een antwoord geboden op de vooropgestelde onderzoeksvraag. 

Theoretische en praktische implicaties worden besproken, net als de beperkingen van dit onderzoek. 

Tot slot wordt ook een korte conclusie geformuleerd.  

4.1 Discussie  

Bewust of onbewust komen de concepten rhizoom, becoming, encounter en desire vaak aan bod 

binnen de dagelijkse klaspraktijk van leraren. De participanten in dit onderzoek brachten allemaal 

verhalen die ons heel wat kunnen bijleren over die concepten. 

 

In de inleiding van dit onderzoek werd het basisartikel ‘Becoming-teacher: desiring students’ van 

Mercieca (2012) reeds kort voorgesteld, waarbij de theoretische bevindingen verduidelijkt werden 

aan de hand van de relatie tussen Matilda en Miss honey in het boek ‘Matilda’ van Roald Dahl. Miss 

Honey is de rustige, teruggetrokken lerares van Matilda, de hoofdpersonage uit het boek. Ze is de 

eerst persoon die de mogelijkheden van Matilda ten volle opmerkt en benut. De gemotiveerde 

lerares doet er alles aan om dit aan iedereen te laten zien. Op die manier wil ze ook Matilda 

motiveren om haar capaciteiten ten volle in te zetten. Tijdens dit proces worden Miss Honey en 

Matilda goede vrienden. Uiteindelijk blijkt het eigen levensverhaal van Miss Honey het element te 

zijn dat Matilda helpt om te bereiken wat ze wil bereiken. “Some curious warmth that was almost 

tangible shone out of Miss Honey’s face when she spoke to a confused and homesick newcomer to 

the class” (roalddahl.com). Het verhaal van Miss Honey en Matilda illustreert de basisconcepten van 

dit onderzoek, becoming, encounter en desire, zeer goed. Hun samenwerking veranderd zowel het 

leven van Matilda als van Miss Honey. Ook bepaalde leraren uit dit onderzoek bleken, net als Miss 

Honey, heel erg geraakt te worden door hun studenten en daar ook intensief mee aan de slag te 

gaan. 

 

De onderzoeksvraag die in het begin van dit onderzoek werd opgesteld was:  Welke meerwaarde 

kunnen de theoretische concepten van Deleuze en Guattari, met name rhizoom, becoming, desire en 

encounter, bieden aan leraren binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs? In wat volgt, wordt 

deze onderzoeksvraag beantwoord met onderbouwde argumentatie vanuit de resultaten in dit 

onderzoek.  

 

Rhizoom houdt in dat het leven in structuren en uniformiteit wordt losgelaten. In dit onderzoek 

werden differentiatie en standaardisatie tegenover elkaar gezet. Wat daaruit naar voren komt, is dat 
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bepaalde leraren enerzijds aangeven te differentiëren terwijl ze anderzijds ook sterk vasthouden aan 

leerplandoelstellingen of ECTS-fiches. Leraren pakken dit bijvoorbeeld aan door individueel te 

evalueren o.b.v. de leerplandoelstellingen.  

 

Leraren spreken voornamelijk over de extra belasting die differentiatie met zich meebrengt. Daarbij 

is het opvallend dat slechts één leerkrachte, die extra belasting afweegt tegenover de opbrengsten 

voor de leerlingen en de school. Bovendien valt op dat differentiatie voor heel wat participanten 

samenhangt met iets extra’s: extra belasting, extra planning, … Daarbij wordt de vraag gesteld: Moet 

differentiatie niet als inherent aan lesgeven worden gezien in tegenstelling tot iets extra’s?  

 

Becoming, en in dit geval becoming-leerkracht, is geen eindig proces. Het is constant in beweging zijn, 

de leraar zien als iemand in een onveranderlijke positie voldoet niet meer (De Schauwer, 2011). Alle 

participanten gaan akkoord met deze stelling. Leerlingen zijn uniek, met eigen sterke en minder 

sterke eigenschappen, die elk een andere aanpak vragen.  

 

Dat constant in beweging zijn als leerkracht, brengt mee dat twijfels en onzekerheden inherent zijn 

aan het proces van becoming-leerkracht. Uit dit onderzoek blijkt dat leraren voornamelijk twijfels en 

onzekerheden ervaren in verband met de grootte van de klassen. Volgens leraren bemoeilijken te 

veel leerlingen in de klas inclusie, voornamelijk omdat er ook in elke klas nog moet worden 

gedifferentieerd. Maar wat zijn grote groepen? En hoe groot zijn die groepen in vergelijking met 

andere Europese landen? Dit wordt door leraren niet in rekening gebracht.  

 

Naast twijfels en onzekerheden in verband met de klasgrootte, ervaren leraren voornamelijk ook een 

tekort aan ondersteuning in de klas. Al deze twijfels en onzekerheden zijn echter randvoorwaarden, 

waar leraren heel weinig aan kunnen veranderen. Maar dan volgt de vraag: ‘Wat kan de leerkracht 

doen?’. In dit onderzoek komt naar voren dat leraren weinig vanuit zichzelf vertrekken. Ze focussen 

niet op zaken die zij zelf kunnen aanpassen maar wel op randvoorwaarden die buiten zichzelf liggen. 

Het moet echt van buitenaf komen, er is extra hulp nodig in de klas. Dit alles toont aan dat er bij 

leraren nog heel wat angst voor verandering aanwezig is. Wat leraren wel aanhalen, slaat op het 

loslaten van bepaalde zaken, wat heel veel nieuwe dingen mogelijk maakt. Leraren kunnen zelf heel 

veel bereiken wanneer ze inzien dat ze zelf ook voor verandering kunnen zorgen (Struyf, Adriaensens 

& Verschueren, 2013). 

 

Lesgevers geven aan dat ze vaak leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door sturen, zodra ze 

voelen dat hun expertise ontoereikend is. Struyf, Adriaensens & Verschueren (2013) problematiseren 
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de manier waarop leraren aan outreaching doen. Dat wil zeggen dat leraren vaak doorsturen, eerder 

dan te kijken naar wat zij zelf kunnen ondernemen. Aan de basis van het onderzoek van Struyf, 

Adriaensens en Verschueren (2013) ligt de visie dat de leraar een centrale rol opneemt bij zorgtaken, 

en daarbij ondersteund wordt door een goed uitgebouwd zorgbeleid op school. Het feit dat bepaalde 

participanten aangeven te veel te moeten doorsturen, wijst erop dat zij wensen een meer centrale 

rol op te nemen.  

 

De expertise die leraren bezitten wordt door henzelf soms niet als ‘voldoende’ aangevoeld. Ze geven 

aan een kloof te voelen tussen de opleiding die ze kregen en de huidige praktijk. Kennis uit boeken 

biedt houvast, maar enkel praktijk leert hen te handelen naar de mogelijkheden van elk kind, met als 

doel die ten volle te benutten. De resultaten van dit onderzoek wijzen er op dat leraren praktische 

ervaring heel erg belangrijk vinden in hun vorming als leraar. Ze geven bijgevolg tips voor de 

lerarenopleiding die volgens hen meer praktisch moet worden ingevuld. Er is aldus sprake van  

‘learning by doing’. Learning by doing biedt heel wat voordelen, maar wat met de nadelen? John 

Dewey (1909) wijst op het belang van reflectie. Alle ‘doing’ komt vanuit persoonlijke instincten en 

impulsen. Dat betekent dat een besef van deze impulsen essentieel is om ethisch correct te handelen. 

Daarbij is het ook essentieel om het individuele kind in achting te nemen. Uit dit onderzoek blijkt dat 

leraren er zich bewust van zijn dat ze worden beïnvloed door hun eigen levensverhaal, hun opleiding 

en ervaring in de klas. Over een kritische houding werd niet verder ingegaan, leraren lijken daar 

weinig op terug te vallen. 

 

Volgens Pignatelli (1998) is een encounter hetgene wat ons doet stilstaan en nadenken in een 

confrontatie met de ander. Ook de leraren in dit onderzoek geven aan heel wat te leren uit 

confrontaties met leerlingen.  

 

Daarnaast zijn leraren er zich van bewust dat zij niet alles te weten. De leraar is niet meer de 

alwetende, maar bevindt zich in een gelijkwaardige relatie. Dochy et al. (2015) geven aan dat deze 

visie een bouwsteen is voor een goed klimaat in de klas. Ze stellen dat, wanneer de leraar fouten 

toegeeft en aantoont hoe hij/zij daarvan leert, een cultuur wordt vooropgesteld waarin fouten 

mogen worden gemaakt.  

 

Net omdat de leraar niet alles kan weten, kan de ondersteuning van een team heel wat 

mogelijkheden bieden voor alle leraren die daar deel van uitmaken. De visie van Struyf, Adriaenssens 

en Verschueren (2013), dat deel uitmaken van een team belangrijk is voor een leerkracht, wordt door 

bepaalde participanten beaamd. Een goede teamwerking dient te bestaan uit overleg dat niet enkel 
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praktische en organisatorische onderwerpen behandeld, maar ook mogelijkheden biedt tot reflectie. 

Een team versterkt de draagkracht van leraren omwille van de vele mogelijkheden tot samenwerking, 

discussie, wederzijdse hulp en steun. Toch geven diezelfde leraren uit dit onderzoek aan, zich alleen 

te voelen in de klas.  

 

Volgens De Schauwer (2011) kan een encounter ertoe leiden dat bepaalde grenzen wazig worden,  

omwille van het feit dat mensen gedwongen worden om na te denken. Leraren uit dit onderzoek 

geven aan dat bepaalde encounters twijfels naar boven brengen in verband met de grenzen die ze 

voor zichzelf stellen. Encounters zijn, in dat geval, de spil tot leren.  

 

Leraren worden één voor één geraakt door hun leerlingen. Deze stelling komt overeen met wat De 

Schauwer (2011) onder Desire verstaat. Zij stelt namelijk dat desire het mogelijk maakt dat anderen 

ons kunnen raken. Leraren geven daarbij aan weinig verschil te ervaren in relaties met leerlingen met 

of zonder extra ondersteuningsnood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4.1.1 Praktische en theoretische implicaties 

Het onderzoeksdoel van deze thesis was het aanwenden van een onderzoek dat een meerwaarde 

kan bieden binnen de praktijk van het inclusief onderwijs. Het thema is namelijk sterk praktisch 

gericht: het gaat om de relatie tussen een leerling met een extra ondersteuningsnood en de 

leerkracht in klas. Met dit onderzoek werd getracht om de aandacht op dit thema te richten, om op 

die manier een betere inclusieve praktijk mogelijk te maken. De bevindingen van dit onderzoek 

worden ook gerapporteerd naar de participanten, wat maakt dat ook hun manier van werken 

mogelijks door de resultaten zal worden beïnvloed. 

 

Naast praktijk is ook theorievorming van belang. Er wordt getracht een besef, inzake de hiaten die 

zich in de literatuur bevinden, teweeg te brengen. Voornamelijk de relatie tussen leraar en leerling, 

zoals onderzocht in de literatuur van dit onderzoek, komt beperkt aan bod. Mogelijk kunnen andere 

onderzoekers dit oppikken en om die reden ook hun onderzoek dergelijke wending geven. Het 

implementeren van de concepten rhizoom, becoming, encounter en desire wordt daarbij aangeraden.  

 

4.1.2 Bedenkingen bij dit onderzoek  

Een eerste bedenking bij dit onderzoek is de omvang van de steekproef. Dit onderzoek is kleinschalig 

en resulteert bijgevolg in een niet-representatieve steekproef. Dat wil zeggen dat de resultaten van 

dit onderzoek niet gegeneraliseerd kunnen worden naar de gehele populatie leerkrachten. Uiteraard 

was dit niet de bedoeling, toch dient dit in achting worden genomen. Deze interviews bieden ons 

desondanks inzicht in de huidige inclusieve praktijk. Uiteraard is bijkomend onderzoek noodzakelijk. 

 

Semigestructureerde interviews helpen participanten om zich open te stellen en 

gedachten/gevoelens met de onderzoeker te delen (Newton, 2010). Echter moet in acht worden 

genomen dat de onderzoeker over de nodige vaardigheden moeten beschikken om dit gesprek te 

voeren. De interviewleidraad van dit onderzoek was niet altijd even objectief. Zo was er bij enkele 

interviews sprake van suggestieve vraagstelling door de onderzoeker. Net omdat dit afhangt van de 

onderzoeker in kwestie, kunnen sommige resultaten een vertekend beeld geven. 

 

In dit onderzoek werd ervoor gekozen om enkel de stem van de leraar aan bod te laten. Er werden 

geen leerlingen bevraagd, wat maakt dat er slechts een eenzijdig beeld is van de relatie tussen leraar 

en leerling. Naar verder onderzoek toe, biedt het mogelijkheden om ook het perspectief van de 

leerling aan bod te laten komen binnen de relatie tussen leraar en leerling.  
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4.2 Conclusie  

In dit kwalitatief onderzoek werd op zoek gegaan naar de invloed van de concepten rhizoom, 

becoming, encounter en desire. Die concepten zijn, volgens dit onderzoek, duidelijk aanwezig in de 

(inclusieve) klaspraktijk. Ze spelen een rol in de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar 

omgaan.  

 

Het onderzoek wees flexibele leervormen aan als een evenwicht tussen differentiatie en 

standaardisatie in de praktijk. Zo’n flexibele leervormen, zoals klas- en leeftijdoverschrijdende 

niveaugroepen, bieden de mogelijkheid om standaardisatie deels los te laten en meer rhizomatisch 

aan de slag te gaan.  

 

Becoming is een oneindig proces. Ruimte voor twijfels en onzekerheden in dat proces, blijkt echter 

noodzakelijk. Twijfels en onzekerheden steeds zichtbaar en bespreekbaar maken kan heel wat 

mogelijkheden bieden, vooral omdat participanten een angst voor verandering vertonen. De 

ondersteuning die wordt geboden binnen een team biedt hier heel wat mogelijkheden.  

 

Affectieve relaties tussen leraren en leerlingen zijn klaarblijkelijk aanwezig. Leraren hebben, elk op 

hun eigen manier, het beste voor met alle leerlingen in de klas. Ook daarbuiten worden leraren 

duidelijk beïnvloed door relaties met leerlingen. Leraren geven daarbij aan dat relaties met of zonder 

leerlingen met een extra ondersteuningsnood niet sterk van elkaar verschillen. Toch kunnen deze 

soms hechter zijn omwille van de extra aandacht die aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften wordt geboden.  
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Bijlagen 

 

Bijlage één: Informed consent 

 

 

GEINFORMEERDE TOESTEMMING  

 

Beste, 

In het kader van mijn masterthesis ga ik in gesprek met leerkrachten over theoretische concepten 

van Deleuze & Guattari. Het gaat o.a. om de concepten ‘Encounter’ en ‘Becoming’. Ik wens hier op 

voorhand niet te diep op in te gaan om het onderzoek niet te beïnvloeden. Het doel van dit 

onderzoek is een concreter beeld krijgen van inclusief onderwijs in de praktijk.  

Uw deelname houdt in dat u volledig vrijwillig met de onderzoeker in gesprek gaat. Het gesprek kan 

door u op elk moment stopgezet worden, zonder enige uitleg. De duur van het gesprek kan niet op 

voorhand worden meegegeven, omdat het gaat om een semigestructureerd interview. Indien u 

ermee akkoord gaat, zal het gesprek ook worden opgenomen.  

 

De gegevens die uit het onderzoek worden verkregen, worden enkel in het kader van mijn 

masterthesis aangewend. Alles wat wordt verzameld, zal vertrouwelijk behandeld worden.  

Persoonlijke gegevens (o.a. uw naam) worden niet gebruikt in de rapportering, maar worden 

vervangen door een pseudoniem. 

Alvast bedank voor uw deelname en uw vertrouwen.  

 

Melissa De Boe  

 

TOESTEMMINGSFORMULIER 

 Ik verklaar hierbij dat ik  

1) uitleg over de inhoud van het interview heb verkregen en begrepen heb dat ik meer informatie 

kan krijgen als ik dat wens,  

2) vrijwillig deelneem aan dit onderzoek,  

3) de toestemming geef om de bekomen resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren, te 

verwerken en anoniem te rapporteren,  

4) weet dat ik mijn deelname aan dit interview op elk moment kan stopzetten. 

 

Gelezen en goedgekeurd. 

Naam: …………………………………………………………………………… Datum: ………………………  

 

Handtekening: 
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Bijlage twee: Interviewleidraad 

 

Kennismaking 

Inleiding 

- Hoeveel jaren ervaring heeft u in het onderwijs? 

- Wat is lesgeven voor u?  

Over het kind met extra ondersteuningsnood  

- Hoeveel jongeren met een extra ondersteuningsnood heeft u reeds begeleid?  

- Wie? Welke beperking?  

- Context van kind?  

Inclusief onderwijs 

- Wat zijn positieve elementen van inclusief onderwijs?  

- Wat zijn twijfels of onzekerheden die u reeds ervaren hebt?  

- Hoe ging u daarmee om?  

- Zijn er specifieke praktijken die u toepast bij het inclusief werken?  

Rhizoom 

- Hoe staat u t.a.v. de standaardisatie van het onderwijs? Daarmee bedoel ik, meer specifiek, 

de vaste curricula, vaste lesblokken, doelen, … 

- Hoe gaat u daarmee aan de slag?  

- Heeft dit, volgens u, een invloed op leerlingen met een ondersteuningsnood? 

- Welke invloed heeft dit op u, als leerkracht, t.a.v. uw leerlingen? 

- Standaardisatie van het onderwijs kan samenhangen met machtsrelaties in de klas. Hoe staat 

u hier tegenover?  

Becoming  

- Hoe beïnvloeden uw ervaringen (opleiding, ervaring in de klas, persoonlijke historiek) uw 

manier van werken als leerkracht?  

- Heeft ervaring, volgens u, een grote impact op een leerkracht?  

- Hoe zou u het proces van leerkracht-zijn beschrijven van bij aanvang tot op dit moment? 

- Hebt u tips voor de organisatie van de lerarenopleiding met wat je nu weet over het 

leerkracht-zijn?  

- Wat vond u zelf over de voorbereiding van de lerarenopleiding die u verkreeg?  

- Op welk moment had u het gevoel echt leerkracht te zijn?  

 

Encounter 

- Hoe zou u de relatie definiëren met uw leerlingen in de klas?  

- Hoe zou u de relatie definiëren met uw leerlingen met extra ondersteuningsnood? 

- Was er voor u ooit een moment van crisis, waarbij u genoodzaakt was om nieuwe manieren 

tot aanpak te zoeken?  

- Zijn er momenten waarop je volledig in jezelf bent gaan kijken? 

- Hoe heeft dit uw relatie met de leerling beïnvloedt?  

- Wat verstaat u onder experimenteren als leerkracht?  
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Desire   

- Zijn er confrontaties met leerlingen die u tot op dit moment bijblijven?  

- Hoeveel kansen geeft u?  

- Op basis van wat geef je kansen?  

- Zijn er positieve momenten in de omgang met leerlingen die u persoonlijk geraakt hebben? 

(Brengt energie, krachten, plezier) 

- Zijn er negatieve momenten in de omgang met leerlingen die u persoonlijk geraakt hebben?  

- Hoe gaven die ervaringen vorm aan uw manier van lesgeven, uw houding, uw verdere 

manier van omgaan met leerlingen?  

- Was u zich op dat moment bewust van wat dit met uw manier van lesgeven deed? 

- Wat ervaart u als de beste manier om om te gaan met conflicten in de klas? 

Afsluiting en bedanking 
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